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RESUMO 

 

Neste trabalho, é feita a análise do impacto do fenômeno atmosférico da cintilação para 

qualquer regime de turbulência sobre o desempenho de sistemas de comunicações FSO. Para 

isso, propõe-se a combinação de técnicas de modelagem da irradiância de feixes ópticos sobre 

o efeito do fenômeno com simulações computacionais de sistemas FSO. A avaliação proposta 

opta por utilizar a modelagem gama-gama da cintilação e por simular sistemas FSO com 

multiplexação OCDMA. 

Inicialmente, é feito o estudo dos elementos constituintes de um sistema FSO, o que 

inclui a caracterização de feixes ópticos e como estes são afetados pelo transmissor, receptor 

e, principalmente, pelo canal de propagação. Os modelos dos principais fenômenos do canal 

são estudados, o que inclui a turbulência e a cintilação atmosféricas. 

Posteriormente, são propostos os métodos de cálculo dos dois parâmetros de avaliação do 

desempenho do sistema: a BER e a atenuação equivalente da cintilação, que é proposta neste 

trabalho. 

A modelagem da função densidade de probabilidade é obtida através da caracterização da 

cintilação com uso da teoria modificada de Rytov e da modelagem gama-gama da irradiância. 

Por causa da sua complexidade, este trabalho elabora o método da integração para o cálculo 

da distribuição gama-gama. A modelagem é combinada aos resultados da simulação do 

desempenho de sistemas FSO de canal único e de múltiplo canal com multiplexação 

OCDMA. 

As comparações dos resultados da BER com e sem a influência da cintilação permitem 

visualizar as reduções de desempenho e dos limites de operação sofridos pelos sistemas FSO 

simulados. Os resultados da atenuação equivalente permitem estimar em quais distâncias e 

regimes de turbulência o sistema é mais impactado. Também é analisado como o diâmetro de 

abertura do receptor e o ângulo de divergência podem influenciar o desempenho dos sistemas 

avaliados. 

O comportamento similar dos parâmetros de avaliação de sistemas FSO distintos indica a 

robustez do método proposto. 
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ABSTRACT 

 

In this work, the impact analysis of the atmospheric scintillation phenomenon is 

evaluated for any turbulence regime on the performance of FSO communication systems. For 

this, it is proposed a combination of modeling techniques of the optical beam irradiance on 

the effect of the phenomenon with computer simulations of FSO systems. The suggested 

analysis chooses to use the gamma-gamma scintillation model and to simulate FSO systems 

with OCDMA multiplexing. 

Initially, the study of the FSO system components is realized, which includes the optical 

beam characterization and how it is affected by the transmitter, receiver and, mainly, by the 

propagation channel. The models of the main phenomena which affect the channel are 

studied, including the turbulence and atmospheric scintillation. 

Afterwards, the calculation methods of the two parameters of analysis: the BER and the 

equivalent attenuation of scintillation are proposed. 

The probability density function model is obtained through the characterization of 

scintillation by means of the modified Rytov theory and the gamma-gamma model of 

irradiance. Because of its complexity, this work elaborated the integration method for 

calculating the gamma-gamma distribution. The modeling is combined to the results of the 

simulation performance of FSO systems of single channel and multiple channels with 

OCDMA multiplexing. 

Comparisons of the BER results with and without the scintillation influence allow 

showing the reductions in performance and operation limits suffered by FSO systems. The 

results of equivalent attenuation enable to estimate at what distances and turbulence regimes 

the system is most impacted. It is also analyzed as the receiver`s aperture diameter and beam 

divergence can influence the performance of the evaluated systems. 

The similar behavior of the parameters of analysis of distinct FSO systems indicates the 

strength of the proposed method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia de utilização da luz como forma de comunicação não é nova, pois sinais 

luminosos obtidos da reflexão do sol já eram utilizados na Grécia Antiga (OSORIO, 2005) 

para essa finalidade. Porém, a era moderna dos sistemas de comunicação ópticos no espaço 

livre (FSO) foi iniciada somente em 1960 após a invenção do laser (DOS SANTOS, 2008). 

Durante décadas, os sistemas FSO estiveram restritos às aplicações militares devido à 

baixa potência oferecida pelos lasers da época (CURTIS, 2005). Entretanto, o crescimento das 

redes de telecomunicações impulsionou o desenvolvimento de tecnologias ópticas. A 

instalação de vastas redes de cabos ópticos associadas a transmissores mais potentes 

possibilitou o aumento considerável do tráfego de dados observado desde o final do século 20 

(AGRAWAL, 2002). 

Com a popularização da Internet e com o surgimento de novas aplicações, como 

transmissão de vídeo em tempo real e outros serviços multimídia, a demanda por elevada 

banda de transmissão se tornou cada vez mais crescente (HUI, 2002). Para conseguir 

acompanhar esse crescimento, estudos para tornar viável a aplicação de sistemas FSO foram 

intensificados. 

Os sistemas FSO dispensam redes de cabeamento óptico ao usar a atmosfera como meio 

de propagação, o que reduz expressivamente o tempo e o custo de instalação e manutenção. 

As curtas distâncias dos enlaces atuais são compensadas com vantagens como a obtenção de 

altas taxas de transmissão, imunidade à interferência de outros sistemas de telecomunicações 

e a elevada segurança, devido à dificuldade de interceptação dos sinais (ARNON, 2003). 

Além disso, as vantagens do sistema FSO atendem a interesses militares. Grupamentos 

avançados, veículos móveis e até mesmo aéreos poderiam se manter conectados a uma rede 

militar com elevada capacidade de canal mantendo rigorosos requisitos de confiabilidade, 

mobilidade e segurança, fundamentais para o conceito de Guerra Centrada em Redes (NCW) 

(ALBERTS, 2000). 

Contudo, o meio espaço livre imprime elevadas perdas no feixe óptico, o que pode limitar 

a disponibilidade dos enlaces FSO (ELBATT. 2001). Essas perdas ocorrem devido a 

fenômenos atmosféricos que, se modelados, podem ser mitigados. 

Os fenômenos de absorção e espalhamento de feixes ópticos já foram amplamente 

estudos e compreendidos (ARNON, 2003). Fenômenos mais complexos, como a turbulência 

atmosférica e seus efeitos ainda motivam estudos (ANDREWS, 2005). Este fenômeno gera 
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flutuações no índice de refração do meio devido à sua alta susceptibilidade a parâmetros não 

controlados, como temperatura, pressão e umidade da atmosfera. A turbulência distorce a 

frente de onda óptica provocando o desalinhamento (beam wander), o espalhamento (beam 

spreading) e a cintilação do feixe, sendo este último o mais significativo. 

A teoria de Kolmogorov permitiu simular o comportamento da irradiância em meios 

turbulentos (FLATTÉ, 1994). Os resultados desta teoria possibilitaram modelagens mais 

complexas da cintilação, como o modelo de distribuição gama-gama apresentado em 

(ANDREWS, 1999 e AL-HABASH, 2001). Este modelo permitiu compreender como feixes 

ópticos de enlaces FSO podem ser afetados em diferentes regimes de turbulência. 

Atualmente, muitos trabalhos já aprimoraram a modelagem da cintilação com a 

consideração de efeitos como a escala interna da turbulência prevista na teoria de 

Kolmogorov (WU, 2008). Outra linha de estudo sugere abordagens alternativas à teoria de 

Kolmogorov para a modelagem da cintilação (XUE, 2011). Também, há amplos estudos de 

modelagem dos fenômenos de desalinhamento e espalhamento (beam spreading) 

(ANDREWS, 2008). 

Sistemas FSO também foram favorecidos com o desenvolvimento de técnicas mais 

adequadas de multiplexação do canal de propagação. Entre elas, se destaca o estudo da 

técnica óptica de múltiplo acesso por divisão de código (OCDMA - optical code division 

multiple access). O uso de códigos possibilita um aumento da relação sinal-ruído no receptor 

conhecido como ganho de código. Através desse ganho, o OCDMA pode diminuir a 

sensibilidade de um enlace FSO à turbulência atmosférica (YIN, 2007). 

Trabalhos como (BEKKALI, 2009, LIU, 2011 e NAILA, 2011) já combinam a 

modelagem da cintilação em regimes de turbulência forte com a análise de sistemas com 

multiplexação OCDMA. Seguindo essa linha de estudo, este trabalho analisará o impacto do 

fenômeno da cintilação sobre sistemas FSO OCDMA para regimes de turbulência fraca a 

forte. 

 

1.1. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação de mestrado aqui proposta fornece um método de avaliação do impacto da 

cintilação sobre sistemas FSO. A avaliação é realizada através da comparação entre valores de 

parâmetros de avaliação de desempenho de sistemas OCDMA. A caracterização dos 

parâmetros de avaliação utilizados é feita através da combinação entre a modelagem gama-
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gama como técnica de estimação da cintilação e os resultados da taxa de erro de bits (BER) 

desses sistemas obtidos através de simulações computacionais. Junto ao método de avaliação 

proposto, são apresentadas técnicas de otimização no cálculo da modelagem da cintilação 

utilizada. Apesar do uso de um sistema FSO específico, o método proposto se estende a 

quaisquer sistemas FSO e regimes de turbulência. 

 

1.2. CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

 

Este trabalho optou por analisar o comportamento de sistemas que utilizam a técnica de 

múltiplo acesso por divisão de código aplicada a sistemas ópticos OCDMA. Um dos objetivos 

para a escolha da análise de sistemas OCDMA se deve às vantagens militares que esse 

sistema pode proporcionar na NCW. O uso de codificação aumenta a imunidade do sistema 

FSO a escutas e inserção proposital de ruído de alta potência pelo inimigo (jamming) (YIN, 

2007). Além disso, o chamado ganho de código potencialmente torna esses sistemas os mais 

adequados para meios turbulentos (YIN, 2007).  

Além disto, outra motivação para esta dissertação são dois projetos aos quais este 

trabalho se insere: “Estudo e Desenvolvimento de um Sistema com Tecnologia de Óptica no 

Espaço Livre para Provimento de Comunicações em Diferentes Ambientes” – EDITAL CNPq 

– Bolsa de Produtividade em Pesquisa e “Estudo de Tecnologias para Provimento de 

Comunicação em Sistemas Estratégicos de Defesa” - EDITAL CAPES/MD – Pró-Defesa nº 

01/2005 - Programa de Apoio ao Ensino e a Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa 

Nacional. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica deste trabalho ao abordar a teoria geral 

associada aos elementos básicos de um sistema FSO e ao definir os parâmetros de avaliação 

utilizados. 

A teoria modificada de Rytov e o modelo gama-gama são apresentados para a 

caracterização do perfil de cintilação, primeiro fator de cálculo do parâmetro de avaliação da 

BER. Associado a essas teorias, foram elaborados modelos de cálculo e processamento de 

uma ampla variedade de perfis de cintilação. Simulações de sistemas FSO simples e OCDMA 

foram realizadas para o cálculo do parâmetro de avaliação da BER. 
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O Capítulo 3 mostra, através dos resultados dos parâmetros de avaliação, como o 

desempenho de sistemas FSO, de canal único e de canal com multiplexação OCDMA, são 

impactados diante da cintilação. Os resultados são apresentados para diferentes distâncias, 

regimes de turbulência, diâmetro de abertura do receptor e ângulo de divergência. 

No capítulo 4, as conclusões resumem as principais características observadas do 

comportamento dos sistemas simulados diante do fenômeno cintilação e apresenta a eficácia 

dos métodos propostos. Além disto, a continuação deste trabalho é sugerida como trabalhos 

futuros neste capítulo. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A avaliação do impacto do fenômeno da cintilação sobre sistemas FSO pode ser realizada 

através da comparação entre situações com e sem a consideração do fenômeno. Essa 

comparação é feita através de ferramentas chamadas parâmetros de avaliação. Esse trabalho 

optou por utilizar a BER e a atenuação equivalente como parâmetros de avaliação, que 

indicam de forma indireta a disponibilidade e a redução da efetividade do sistema diante do 

fenômeno, respectivamente. Para a formulação desses parâmetros dois esforços foram 

combinados: a teoria gama-gama de modelagem da cintilação e a análise comportamental da 

BER de sistemas FSO. Para fundamentar esse processo, são apresentados inicialmente os 

principais aspectos de um sistema FSO. 

 

2.1. SISTEMA ÓPTICO NO ESPAÇO-LIVRE 

 

Um sistema de comunicação FSO consiste de um ou vários enlaces transmitindo feixes 

ópticos através do espaço-livre. Ou seja, sistemas FSO utilizam a atmosfera como meio de 

transmissão. 

A arquitetura de um enlace FSO é bastante simples por necessitar basicamente de um 

transmissor e um receptor ópticos e de visada direta entre eles. O transmissor é responsável 

pela geração do feixe óptico a partir de um sinal elétrico. Ao receptor cabe a captação da 

energia do feixe após a propagação através da atmosfera (RODRIGUES, 2008). 

A complexidade de um enlace FSO reside em estimar como os respectivos feixes ópticos 

se comportarão no meio espaço-livre. Assim, estudar sistemas FSO exige uma profunda 

compreensão tanto das características dos componentes do enlace quanto dos principais 

fenômenos atmosféricos que afetam a propagação de feixes ópticos. 

 

2.1.1. IRRADIÂNCIA E FEIXE ÓPTICO 

 

O feixe óptico em um sistema de comunicação FSO é um aglomerado de raios ópticos 

colimados emitidos pelo transmissor. Esse feixe pode ser mensurado através da potência 

óptica nele contido ou através da sua irradiância. 

Irradiância é a densidade de raios ópticos incidentes em uma superfície. Ela é definida 

como a relação entre potência óptica e a área de incidência. Para uma superfície infinitesimal 
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𝑑  ortogonal à direção do feixe, define-se o conceito de campo da irradiância 𝐼𝑑  como 

(BOUCHET, 2006): 

 

 
dA

dP
IdA   EQ. 2.1 

 

Uma área plana A ortogonal à direção de propagação de um feixe óptico pode ser 

entendida como a integral de várias áreas 𝑑 , cada uma com o seu respectivo valor de campo 

da irradiância 𝐼𝑑 . A irradiância incidente nessa área   é definida como: 

 

 
A

P
I A

A   EQ. 2.2 

 

onde    é a potência óptica incidente na área   e pode ser calculada integrando 𝐼𝑑  𝑑  nessa 

área, conforme a EQ. 2.1. A EQ. 2.2 pode ser aplicada na região do transmissor ou do 

receptor ou em qualquer seção reta do feixe. 

A região onde o campo da irradiância 𝐼𝑑  do feixe óptico decai 1/ 2 do seu valor 

máximo é definida como o limite efetivo do feixe (DOS SANTOS, 2008). A região do plano 

ortogonal ao feixe delimitado pelo seu limite efetivo é definida como seção reta ou abertura 

do feixe   𝑅. A maior distância entre dois pontos do limite efetivo é comumente definida 

como o diâmetro efetivo do feixe 𝐷 𝑅. Tanto 𝐷 𝑅 quanto   𝑅 podem variar à medida que o 

feixe se propaga. 

Considerando que a área   se refere à seção reta do feixe   𝑅, a EQ. 2.2 pode ser usada 

para relacionar 𝐼 𝑅 e   𝑅, respectivamente irradiância e potência do feixe de uma seção reta. 

Os elementos de um feixe localmente cilíndrico são ilustrados na FIG. 2.1. 
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FIG. 2.1 Elementos de uma seção reta de um feixe óptico. 

 

2.1.2. ELEMENTOS BÁSICOS DO SISTEMA 

 

A eficácia de um sistema óptico está basicamente relacionada à intensidade ou irradiância 

com que o sinal óptico chega ao receptor. O valor da irradiância captada é determinado em 

função das características de cada elemento do sistema, mensuradas através dos chamados 

parâmetros do sistema. 

Os elementos de um enlace FSO que afetam o feixe óptico são o canal de propagação, o 

transmissor e o receptor. A disposição desses três elementos em um enlace FSO é mostrada na 

FIG. 2.2. 

 

 

 

FIG. 2.2 Esquema de um enlace FSO. 
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2.1.2.1. CANAL DE PROPAGAÇÃO 

 

O canal de propagação de um sistema FSO é a região da atmosfera que exerce influência 

sobre o feixe óptico do enlace. Este canal pode ser medido através do parâmetro R, que é a 

distância entre o transmissor e o receptor. Os demais parâmetros e os fenômenos inerentes ao 

meio que regem a interação entre o feixe óptico e o canal são abordados de forma 

aprofundada na Seção 2.1.3. 

 

2.1.2.2. TRANSMISSOR 

 

As funções do transmissor de qualquer sistema óptico de comunicações são gerar o feixe 

de luz e adequar as características do sinal ao meio de transmissão usado (COLVERO, 2005). 

O transmissor FSO é formado basicamente pelos dispositivos fonte óptica e telescópio, 

responsáveis respectivamente pela geração do feixe a partir de um sinal elétrico e pelo 

acoplamento entre a fonte e o meio espaço-livre. Na FIG. 2.3 (a) é mostrado um exemplo de 

transmissor FSO (MRV, 2012) e na FIG. 2.3 (b) os dispositivos do transmissor FSO são 

ilustrados. 

 

 
 

 

FIG. 2.3 (a) Transmissor FSO (MRV, 2012) e (b) dispositivos do transmissor FSO 

(COELHO, 2008). 

 

A fonte óptica, a base de laser ou LED (light-emitting diode), determina a potência e o 

comprimento de onda do feixe a ser transmitido. O telescópio determina, além da direção, o 
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ângulo de divergência e o diâmetro inicial do feixe (que coincide com o diâmetro do 

transmissor). Estes dois últimos parâmetros são determinantes para a abertura do feixe óptico 

no receptor. 

Geralmente, pretende-se que o feixe óptico chegue ao receptor não muito colimado para 

que seja reduzida a possibilidade de obstrução por objetos, como pássaros e insetos, e para 

que se minimizem os efeitos de desalinhamento. Também, não é interessante que o feixe 

chegue muito aberto e com baixa potência ao receptor, o que pode ser controlado pela redução 

do ângulo de divergência do feixe óptico (ARNON, 2003), que é um parâmetro que será 

abordado na Seção 2.1.3.2. 

Assim, cinco parâmetros do sistema são atribuídos ao transmissor: potência transmitida 

  , comprimento de onda  , ângulo de divergência do feixe 𝜃, diâmetro do transmissor 𝐷  e 

perdas do transmissor   𝑥. Este último parâmetro é a atenuação sofrida pelo sinal inerente ao 

processo de acoplamento. 

 

2.1.2.3. RECEPTOR 

 

O receptor é composto por um telescópio e pelo fotodetetor, responsáveis 

respectivamente pela focalização da parte captada do feixe e pela conversão do sinal óptico 

novamente em elétrico. Na FIG. 2.4 (a) é mostrado um exemplo de receptor FSO (OPTICA, 

2012) e na FIG. 2.4 (b) os dispositivos do receptor FSO são ilustrados. 

 

  

 

FIG. 2.4 (a) Receptor FSO (OPTICA, 2012) e (b) dispositivos do receptor 

(COELHO, 2008). 
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Os parâmetros de sistema atribuídos ao receptor são o diâmetro do receptor 𝐷𝑟 e a perda 

do receptor  𝑟𝑥. O diâmetro de receptor é um dos principais parâmetros de todo o sistema, já 

que este está relacionado significativamente com a potência recebida. Quanto maior o 

diâmetro maior será a potência do feixe captada. Este trabalho estudará os receptores mais 

usuais comercialmente. Aqueles com diâmetros de 5, 10 e 20 cm. Existem receptores com 

múltiplas lentes para que se diminuam os efeitos de fenômenos como a cintilação. Entretanto, 

este trabalho analisará apenas receptores de lente única. 

De forma análoga ao transmissor, o parâmetro perdas do receptor é a atenuação inerente 

aos dispositivos elétricos e de acoplamento sofrida pelo sinal neste elemento. 

 

2.1.3. FENÔMENOS DO MEIO ESPAÇO-LIVRE 

 

Diferente da relativa previsibilidade vista em meios confinados, como o cabeamento 

elétrico e a fibra óptica, a atmosfera é um meio com alta variação temporal e diversidade de 

composição, temperatura e densidade e outros parâmetros. Soma-se ainda a possibilidade de 

ocorrência de eventos atípicos, como condições meteorológicas adversas, para se ter uma 

ideia da alta complexidade desse meio. 

Diversos fenômenos alteram a forma, a intensidade e a fase do sinal óptico incidente no 

receptor. Essa influência pode ser interpretada como uma redução do valor da irradiância 

captada pelo receptor, ou seja, como uma atenuação do feixe óptico. 

Os fenômenos do meio espaço-livre considerados neste trabalho e suas respectivas 

atenuações estão assim listados: 

 

 Atenuação Atmosférica – devido à absorção e ao espalhamento do feixe; 

 Atenuação Geométrica – devido à divergência e à geometria de captação do feixe; 

 Atenuação por Cintilação – devido à turbulência atmosférica. 

 

2.1.3.1. ABSORÇÃO E ESPALHAMENTO 

 

Absorção atmosférica ocorre quando parte do feixe óptico é absorvida e transformada em 

calor. Os fótons dos raios ópticos podem ser absorvidos por átomos e moléculas do meio ou 

por partículas suspensas. A FIG. 2.5 exemplifica como a irradiância transmitida 𝐼  decai para 
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um valor de irradiância do feixe 𝐼 𝑅 após este ter se propagado por uma distância R através do 

meio espaço-livre. 

 

tI SRI

R

 

 

FIG. 2.5 Decaimento da irradiância devido à absorção atmosférica (DAVIS, 2012). 

 

Ocorrerá a chamada absorção molecular quando a absorção ocorrer pelos próprios 

componentes da atmosfera. Essa modalidade de absorção pode ser mensurada estatisticamente 

pela taxa de absorção molecular, 𝛼𝑚. Por sua vez, ocorrerá a chamada absorção por aerossol 

quando a absorção ocorrer por partículas sólidas ou líquidas suspensas na atmosfera. Essa 

outra modalidade de absorção pode ser mensurada estatisticamente pela taxa de absorção por 

aerossol, 𝛼  (BOUCHET, 2006 e THIAGO, 2008). 

O espalhamento atmosférico ocorre quando raios ópticos interagem com moléculas ou 

partículas em suspensão provocando o redirecionamento de parte do feixe e a consequente 

redução da irradiância captada pelo receptor (WILLEBRAND, 2002). Quando a partícula é 

muito menor que o comprimento de onda do raio, ocorre o chamado espalhamento Rayleigh, 

que pode ser mensurado estatisticamente pelo coeficiente de espalhamento Rayleigh, 𝛽𝑟. 

Quando a partícula é igual ou muito maior do que o comprimento de onda do raio, ocorrem os 

chamados espalhamentos Mie e Mie não seletivo, respectivamente. Estes podem ser 

mensurados estatisticamente pelo coeficiente de espalhamento Mie, 𝛽𝑚 (BOUCHET, 2006). A 

diferenciação entre eles se deve aos diferentes diagramas de espalhamento, como pode ser 

visto na FIG. 2.6. 
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FIG. 2.6 Diagramas de espalhamento Rayleigh (a), Mie (b) e Mie não seletivo(c) 

(OSORIO, 2005) 

 

O espalhamento do feixe óptico segue um perfil aproximadamente isotrópico no 

espalhamento Rayleigh da FIG. 2.6 (a), enquanto o feixe é mais diretivo nos espalhamentos 

Mie e Mie não seletivo das FIG. 2.6 (b) e (c), respectivamente. Apesar do diagrama isotrópico 

do espalhamento Rayleigh, é o espalhamento Mie o mais freqüente e por isso este que causa 

as maiores atenuações do feixe (BOUCHET, 2004). 

A transmitância, 𝜏, é a irradiância de um feixe óptico não absorvida e/ou não espalhada 

(KIM, 1998) e possui um comportamento exponencial em relação à distância percorrida pelo 

feixe, conforme previsto pela Lei de Beer-Lambert (BLOOM, 2003): 

 

 
10/.10 R
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P    EQ. 2.3 

 

onde R é a distância em quilômetros,   𝑅 é a potência do feixe nessa distância,    é a potência 

transmitida e 𝜌  é o coeficiente de atenuação atmosférica em dB/km e que é calculado através 

da soma dos coeficientes de absorção e espalhamento citados anteriormente (KIM, 1998). 

Esse coeficiente já foi amplamente medido e avaliado (KIM, 1998) e, por isso, este trabalho 

se aterá em optar pelos seus valores mais usuais. 



28 
 

Pode-se trabalhar com a atenuação atmosférica em vez da transmitância, que é a 

irradiância de um feixe óptico absorvida e/ou espalhada. Ou seja, a atenuação atmosférica, 

 𝑎 𝑚, é o inverso da transmitância: 
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2.1.3.2. DIFRAÇÃO, DIVERGÊNCIA E GEOMETRIA DE CAPTAÇÃO 

 

O feixe óptico, após percorrer a distância do enlace, dificilmente será captado pelo 

receptor em sua totalidade. Isso ocorre principalmente devido à geometria de captação do 

feixe pelo receptor. Essa geometria trata da forma com que o receptor e o feixe estão 

alinhados e da relação entre as aberturas do receptor e do feixe. 

O feixe não se propaga em um formato cilíndrico. Ou seja, a abertura do feixe não é 

constante. O feixe sofre divergência que é o aumento da sua abertura à medida que este se 

propaga. Esse aumento sempre ocorre, estando ou não o feixe colimado ao ser transmitido. A 

FIG. 2.7 mostra um exemplo de divergência do feixe óptico. 

 

 

 

FIG. 2.7 Exemplo simples de divergência do feixe óptico. 

 

A causa da divergência de feixes ópticos é o fenômeno da difração regido pelo princípio 

de Huygens. Esse princípio diz que um ponto pertencente à frente de qualquer onda atua 

como uma nova fonte da onda. Seu efeito está relacionado ao valor do comprimento de onda. 

Assim, a difração tanto espalha de forma quase uniforme ondas sonoras quanto diverge ondas 

luminosas. 
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Com o aumento de sua abertura, o feixe assume um formato aproximadamente cônico. A 

divergência é mensurada pelo ângulo de abertura deste cone, chamado de ângulo de 

divergência, 𝜃. A relação entre o ângulo de divergência, a distância e as áreas do transmissor e 

do receptor é ilustrada na FIG. 2.8. 

 

 

 

FIG. 2.8 Relação entre os parâmetros do feixe, do transmissor e do receptor. 

 

onde 𝑑𝑜 é a distância entre o plano do transmissor e o vértice do cone, 𝐷 , 𝐷𝑟 e 𝐷 𝑅 são 

os diâmetro de abertura do transmissor, do receptor e do feixe óptico e   ,  𝑟 e   𝑅 são as 

aberturas do transmissor, do receptor e do feixe, respectivamente. A partir de manipulações 

trigonométricas dos elementos ilustrados na FIG. 2.8, é possível estimar o diâmetro efetivo do 

feixe 𝐷 𝑅 na distância R onde se encontra o receptor. Considerando 𝜃 suficientemente 

pequeno tal que 𝑡𝑎𝑔(𝜃/2) ≅ 𝜃/2, pode-se definir a relação (BAJPAI, 1980): 
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O diâmetro 𝐷 𝑅 pode ser usado para o cálculo da respectiva abertura do feixe   𝑅, através 

de   𝑅 = 𝜋(𝐷 𝑅/2)
2. O mesmo pode ser feito para o cálculo das aberturas do receptor  𝑟 e 

do transmissor   . 

Abertura é um conceito teórico adotado para delimitar a parte significativa do feixe. 

Como definido previamente, a abertura do feixe é a região da seção reta onde o campo da 

irradiância 𝐼𝑑  é superior a 1/ 2 do valor máximo (DOS SANTOS, 2008). Delimitar o feixe é 

necessário porque, no seu limite, o decaimento do campo da irradiância ocorre de forma 

assintótica devido à difração. Ou seja, teoricamente o decaimento não tem limite. 

Para um feixe plano, o campo da irradiância é transmitido com uma distribuição 

aproximadamente uniforme na abertura do transmissor   . Após o feixe ser difratado, o 

campo da irradiância assume uma distribuição chamada top-hat, devido a sua similaridade 

com um chapéu. Ambas as distribuições são ilustradas FIG. 2.9. 
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FIG. 2.9 Distribuição do campo da irradiância no transmissor (a) e em uma seção reta 

de um feixe plano (b). 

 

No interior do feixe   𝑅, a distribuição do campo da irradiância é aproximadamente 

uniforme. Ou seja, todos os campos de irradiância no interior de   𝑅 possuem os mesmo 

valores. Nesse caso, a irradiância do feixe se iguala ao campo da irradiância, 𝐼 𝑅 = 𝐼𝑑 . Isto 

pode ser concluído combinando a EQ. 2.2 com a integração da EQ. 2.1 na área   𝑅. Na 

verdade, essa relação é válida para a integração da EQ. 2.1 de qualquer área   contida na 

seção reta do feixe ( ⊂   𝑅), o que inclui a área do receptor  𝑟. Logo, obtém-se similar 

relação em função da irradiância no receptor, 𝐼𝑟 = 𝐼𝑑 . Combinando as duas relações, conclui-
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se que a irradiância no feixe é igual à irradiância no receptor para o caso de distribuição 

uniforme que, conforme a EQ. 2.6. 

 

 
SR

r

SR

r

r

r

SR

SR
SR

A

A

P

P

A

P

A

P
II   EQ. 2.6 

 

onde 𝐼 𝑅 =   𝑅/  𝑅 e 𝐼𝑟 =  𝑟/ 𝑟, conforme a definição de irradiância da EQ. 2.2, sendo  𝑟 a 

potência óptica no receptor e   𝑅 a potência óptica do feixe a uma distância R do transmissor. 

A EQ. 2.6 pode ser reescrita ao se considerar as aberturas circulares  𝑟 = 𝜋(𝐷𝑟/2)
2 e 

  𝑅 = 𝜋(𝐷 𝑅/2)
2 e o cálculo de 𝐷𝑟 da EQ. 2.5 (DOS SANTOS, 2005). Assim: 
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  EQ. 2.7 

 

O efeito da geometria de captação do feixe é a não incidência no receptor de parte da 

irradiância do feixe óptico. A mensuração desse efeito é feita pela atenuação geométrica  𝑔𝑒𝑜, 

que é definida como a relação entre as potências ópticas do feixe   𝑅 e a captada pelo receptor 

 𝑟. Ou seja: 

 

 
r

SR
geo

P

P
=L  EQ. 2.8 

 

A atenuação geométrica  𝑔𝑒𝑜, definida na EQ. 2.8, pode ser calculada através da EQ. 2.7. 

Para a determinação da EQ. 2.7, foi considerado que a área do receptor está contida na 

área do feixe ( 𝑟 ⊂   𝑅). Não haverá atenuação geométrica ( 𝑔𝑒𝑜 = 1) se a abertura do 

receptor for maior e contiver a abertura do feixe ( 𝑟 ⊃   𝑅). 

Os casos de desalinhamento também podem ser tratados através da EQ. 2.6. As direções 

tanto do transmissor quanto do receptor podem não estar alinhadas ao eixo imaginário que 

interliga estes dois elementos. A FIG. 2.10 ilustra um transmissor pouco desalinhado (a), um 

transmissor muito desalinhado (b) e o desalinhamento ocorrendo com o receptor (c). No caso 

(a), a EQ. 2.7 continuará válida. Os demais casos são resolvidos considerando-se, no lugar de 

 𝑟 da EQ. 2.6, as áreas  𝑟 ∩   𝑅 para (b) e  𝑟
 , projeção de  𝑟 em   𝑅, para (c). 
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FIG. 2.10 Exemplos de desalinhamento na geometria entre o feixe (hachurado) e o 

receptor. 

 

2.1.3.3. TURBULÊNCIA 

 

Turbulência atmosférica é a existência no meio espaço-livre de bolsões de ar com 

diferentes índices de refração. Isso ocorre devido a diferenças significativas na temperatura e 

na pressão de cada região do meio espaço-livre. Os efeitos imediatos são a refração e a 

difração do feixe (ANDREWS, 1999) e a consequente distorção da frente de onda, ilustrada 

na FIG. 2.11. 

 

 

 

FIG. 2.11 Distorção da frente de onda devido à turbulência (ANDREWS, 2001). 

 

Atualmente, os principais modelos teóricos caracterizam a turbulência se baseando na 

teoria de Kolmogorov de fluxos turbulentos, que considera que qualquer meio viscoso e 

turbulento possui estruturas coerentes observáveis chamadas turbilhões ou células. Essa teoria 

defende que as células de escalas maiores fornecem energia para as de escalas menores em 
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um efeito cascata. Essa hipótese permite a elaboração de modelos espectrais da distribuição 

de energia e da flutuação do índice de refração dessas células (ANDREWS, 1999). 

As células do meio turbulento possuem um tamanho máximo definido como escala 

externa da turbulência  𝑜. Esse limite ocorre porque forças inerciais quebram os turbilhões 

maiores em partes menores. Na atmosfera, isso acontece devido ao efeito de cisalhamento do 

vento. Outro limite importante ocorre no processo de fornecimento de energia de células 

maiores para menores. Células inferiores a um determinado tamanho dissipam a energia da 

turbulência em calor em vez de transportá-la para células menores. Esse tamanho é conhecido 

como escala interna da turbulência 𝑙𝑜 ou escala de Kolmogorov (VETELINO, 2005). Dessa 

forma, as células possuem tamanhos finitos inferiores a  𝑜 e superiores a 𝑙𝑜. 

Ambas as escalas afetam de formas diferentes um feixe óptico. A escala  𝑜 tem pouca 

influência sobre a irradiância. Por sua vez, a escala interna 𝑙𝑜 em regimes de turbulência forte 

pode intensificar as flutuações da irradiância do feixe. Entretanto, como as duas escalas ainda 

motivam inúmeros estudos para sua modelagem (WU, 2008), este trabalho optou por modelar 

a situação de pouca influência destes efeitos. Ou seja, os modelos de cintilação utilizados 

consideraram a situação  𝑜 ≈ ∞ e 𝑙𝑜 ≅ 0, que é plausível conforme as simulações de 

(FLATTÉ, 1994). 

A precisa medida da turbulência na atmosfera exige o conhecimento das características de 

muitos bolsões de ar (células) em tempo real, o que é impraticável. Por isso, opta-se por uma 

aproximação adotando uma teoria de campo médio, que é o processo de representar todo o 

fenômeno por meio de um só parâmetro estatístico desprezando possíveis flutuações. A 

literatura avalia a turbulência no meio pelo parâmetro estrutural do índice de refração, 𝐶 
2. 

Muitos modelos estimam 𝐶 
2 em função de fatores facilmente medidos como a 

temperatura e a pressão atmosféricas (SANCHEZ, 2000). Medições de 𝐶 
2, como as realizadas 

em (OSORIO, 2005), indicam uma significativa elevação dos seus valores da noite para o dia. 

O parâmetro 𝐶 
2 pode se elevar de 10−15 para 10−12m−2/3, que são valores característicos 

dos regimes de turbulência fraca e forte, respectivamente e foram os valores usados neste 

trabalho. Devido a sua importância, 𝐶 
2 é considerado um parâmetro do elemento canal de 

propagação. 

Se o canal possuir um 𝐶 
2 elevado, não significará necessariamente que o feixe será muito 

distorcido. Para a correta análise, outros parâmetros devem ser observados. A intensidade com 

que a turbulência afeta um feixe óptico pode ser caracterizada através da variância de Rytov 

que, para ondas planas, é dada empiricamente por (ANDREWS, 1999): 



34 
 

 

 6/116/722 23,1 RkCnR   EQ. 2.9 

 

onde 𝑘 = 2𝜋/  é o número de onda, λ é o comprimento de onda, R é a distância do enlace em 

metros. O parâmetro 𝜎𝑅
2 indica a intensidade e o comportamento da turbulência sobre a 

irradiância e, assim, sobre sistemas FSO. Por convenção, o sistema estará em regime de 

turbulência fraca quando 𝜎𝑅
2 ≪ 1, moderada quando 𝜎𝑅

2 ≅ 1 e forte quando 𝜎𝑅
2 ≫ 1. 

A consequência da refração e difração do feixe óptico causadas pela turbulência é a 

distorção da sua frente de onda que pode ocasionar o desalinhamento (beam wander), o 

espalhamento (beam spreading) e a cintilação do feixe óptico. Este último fenômeno é 

percebido como uma flutuação temporal da irradiância no receptor (ANDREWS, 1999). A 

cintilação se sobressai diante dos outros dois fenômenos referentes à turbulência e é nele que 

este trabalho se concentra. A modelagem da cintilação será aprofundada na Seção 2.3.1. 

 

2.1.4. ESTADO DE SISTEMA 

 

Um sistema é caracterizado pelos parâmetros dos seus elementos. Devido a sua 

importância, é informado na TAB. 2.1 um resumo dos parâmetros de sistema apresentados 

anteriormente. 

 

Símbolo Descrição Elemento 

  Distância do enlace 
Canal de 

Propagação 
ρ Coeficiente de Atenuação Atmosférica 

Cn
2 Parâmetro Estrutural do Índice de Refração 

λ Comprimento de Onda 

Transmissor 

Pt Potência Transmitida 

θ Ângulo de Divergência 

Dt Diâmetro de abertura do Transmissor 

Ltx Perdas no Transmissor 

Dr Diâmetro de Abertura do Receptor 
Receptor 

Lrx Perdas no Receptor 

 

TAB. 2.1 Lista dos parâmetros de sistema. 
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Na TAB. 2.1, estão listados os parâmetros do sistema. Neste trabalho, foram escolhidos 

R, 𝐶 
2, 𝐷𝑟 e 𝜃 para a avaliação do desempenho do enlace FSO. Porém, os resultados se 

mostraram extremamente sensíveis a todos os parâmetros de sistema. 

Para a simplificação das modelagens a serem apresentadas e para que seja ressaltada a 

importância dos parâmetros de sistema, esse trabalho define o conceito de estado de sistema. 

Estado de sistema, 𝑆i, é uma das possíveis combinações de valores que os parâmetros do 

sistema podem assumir. Ou seja: 

 

 𝑆𝑖 = (

𝐷  𝑡  𝑐 𝑎 𝑑    𝑙𝑎𝑐 = 𝑘1𝑖

𝐷  𝑚 𝑡𝑟  𝑑  𝑟 𝑐 𝑝𝑡 𝑟 = 𝑘2𝑖

  𝑔 𝑙  𝑑  𝑑   𝑟𝑔  𝑐 𝑎 = 𝑘3𝑖

 

) EQ. 2.10 

 

onde 𝑘𝑗𝑖 é um dos valores possíveis do j-ésimo parâmetro do sistema. Assim, uma gama de 

valores de parâmetros como ( = 1𝑘𝑚; 𝜌 = 1𝑑 /𝑘𝑚; 𝐶 
2 = 10−13𝑚−

2

3;  = 1 55𝜇𝑚;… ) 

pode ser indicada como 𝑆234, por exemplo. 

Por fim, quando em alguma formulação deste trabalho constar a notação 𝑆𝑖, isto apenas 

significará “dado um estado de sistema específico 𝑆𝑖”. 

 

2.2. TAXA DE ERRO DE BITS 

 

A avaliação do impacto da cintilação sobre um sistema FSO foi feita analisando a 

consequente perda de desempenho deste. O desempenho de qualquer sistema de 

comunicações digital pode ser medido através da taxa de erro de bits (BER) (AGRAWAL, 

2002). Desta forma, este trabalho optou por usar a BER como um dos parâmetros de 

avaliação, comparando o desempenho de sistemas FSO com e sem a consideração da 

cintilação. 

Como em um sistema FSO a cintilação causa a flutuação do valor da irradiância no 

receptor, a BER será formulada através de modelagens dessa irradiância. Já que a BER é a 

probabilidade de erro do sistema, esta pode ser determinada utilizando-se o teorema da 

probabilidade total (PAPOULIS, 1991): 
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  EQ. 2.11 

 

onde      
(𝐼) =  [ 𝑟𝑟 |𝐼] é a BER do sistema dada a irradiância normalizada 𝐼 = 𝐼𝑅𝑋/𝐼 =

 𝑅𝑋/  , onde 𝐼𝑅𝑋 e  𝑅𝑋 são a irradiância e a potência no receptor e 𝐼  e    são os valores 

esperados da irradiância e da potência no receptor sem a influência da cintilação, 

respectivamente. A potência    assume um valor fixo, ao contrário de 𝐼 e  𝑅𝑋, que são 

variáveis aleatórias. Desta forma, o termo 𝑝𝐺   
(𝐼) é uma função densidade de probabilidade 

(FDP) e 𝑝𝐺   
(𝐼) 𝑑𝐼 =  [𝐼] é a probabilidade de ocorrência da irradiância normalizada. Como 

a EQ. 2.11 norteia todo este trabalho, esta será chamada de equação base. 

Um modelo que não considere a ocorrência da cintilação entende que a irradiância no 

receptor não flutua, assumindo  𝑅𝑋 =   . Ou seja, este modelo informa que a BER do sistema 

vale      
(𝐼 = 1). Já o modelo de consideração da cintilação proposto neste trabalho, 

considera que a BER assume o valor         
 da EQ. 2.11. 

Assim, a avaliação do impacto da cintilação foi feita através da comparação entre a BER 

do sistema com e sem a influência da cintilação. Ou seja, entre os valores de         
 e 

     
(𝐼 = 1), respectivamente. Esse método de avaliação é ilustrado na FIG. 2.12. 

iSscBER ,

)1( IBER
iS )(IBER

iS )(, Ip
iSG

iS

∫

sem cintilação

com cintilação

 

FIG. 2.12 Cálculo e comparação dos valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 𝑺𝒊
 e 𝑩𝑬𝑹𝑺𝒊

(𝑰 = 𝟏) dado 𝑺𝐢. 
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No método proposto, identifica-se primeiramente qual o estado de sistema 𝑆i que se 

pretende avaliar. Ou seja, quais são os valores dos parâmetros de sistema de interesse, que na 

FIG. 2.12 é exemplificado para os valores  = 2 1𝑘𝑚 e 𝐶 
2 = 10−13𝑚−2/3. A esse estado de 

sistema 𝑆i, são associadas duas funções:      
(𝐼) e 𝑝𝐺   

(𝐼). A BER do sistema sem 

cintilação é calculada identificando o valor da função      
(𝐼) quando 𝐼 = 1. A BER do 

sistema com a cintilação é calculada através da integração de      
(𝐼) e 𝑝𝐺   

(𝐼), conforme 

expresso na equação base (EQ. 2.11). A diferença entre os valores de BER calculados indica o 

impacto da cintilação sobre o sistema. 

Para o método proposto, fica clara a importância da determinação das funções      
(𝐼) e 

𝑝𝐺   
(𝐼), chamadas neste trabalho de mapa de BER e perfil de cintilação, respectivamente. 

 

2.3. PERFIL DE CINTILAÇÃO 

 

A função 𝑝𝐺   
(𝐼) da equação base (EQ. 2.11) é a função densidade de probabilidade da 

irradiância normalizada I de um feixe óptico após a sua propagação através de um meio 

turbulento. Nesta Seção, será apresentado o modelo gama-gama de caracterização do perfil de 

cintilação 𝑝𝐺   
(𝐼) e serão propostos métodos para o cálculo desta função. 

 

2.3.1. MODELAGEM DA CINTILAÇÃO 

 

A cintilação provoca a interferência da frente de onda incidente no receptor. Seu efeito 

não acarreta necessariamente a atenuação da irradiância recebida. O que ocorre é que em 

regiões do receptor o campo da irradiância é atenuado e em outras, é amplificado. Assim, 

apesar de existir flutuação da irradiância total recebida, a sua média se mantém próxima a 1 

(NISTAZAKIS, 2009). Isto não significa que não haverá redução de desempenho do sistema, 

pois a cintilação representa apenas um fator da integral da equação base (EQ. 2.11) para o 

cálculo de BER. Um exemplo da disposição do campo da irradiância de um feixe influenciado 

pela cintilação é apresentado na FIG. 2.13 para um feixe gaussiano. 
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FIG. 2.13 Exemplo de campo de irradiância de feixe gaussiano afetado pela cintilação 

(ANDREWS, 2006). 

 

2.3.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA CINTILAÇÃO 

 

A cintilação é caracterizada através da variância da irradiância do feixe óptico que é 

denominada como índice de cintilação (ANDREWS, 1999): 

 

 1
2

2

2 
I

I

I  EQ. 2.12 

 

onde I denota irradiância normalizada da onda óptica e <...> a média conjunta. Por 

conveniência matemática, costuma-se assumir a aproximação 〈𝐼〉 = 1 (AL-HABASH, 2001). 

Como a cintilação é uma consequência da turbulência, é importante entender a relação 

entre o índice de cintilação 𝜎𝐼
2 e a variância de Rytov 𝜎𝑅

2 definida na EQ. 2.9. 

Tomando como exemplo um enlace de ondas planas com um receptor pontual, medições 

mostraram que o índice de cintilação e a variância de Rytov assumem valores similares caso o 

sistema esteja no regime de turbulência fraca (𝜎𝑅
2 ≪ 1) (ANDREWS, 1999). Ou seja: 

 

 1, 222  RRI   EQ. 2.13 

 

Entretanto, simulações realizadas em (CLIFFORD, 1974) mostram que, para o regime de 

turbulência forte (𝜎𝑅
2 ≫ 1), a relação assume um comportamento assintótico que, para o 

exemplo citado, será (ANDREWS, 1999): 



39 
 

 1,
86,0

1 2

5/4

2  R

R

I 


  EQ. 2.14 

 

O comportamento assintótico indica que a cintilação satura para valores elevados de 

turbulência. Um modelo que relacione 𝜎𝐼
2 e 𝜎𝑅

2 precisa necessariamente justificar a saturação 

da cintilação e atender às aproximações das EQ. 2.13 e 2.14. 

 

2.3.1.2. TEORIA MODIFICADA DE RYTOV 

 

A teoria modificada de Rytov propõe o cálculo do índice de cintilação 𝜎𝐼
2 a partir de 

quaisquer valores de variância de Rytov 𝜎𝑅
2. Ela considera a modelagem individual das células 

de ar de grande e pequena escalas. Pela teoria (ANDREWS, 1999): 

 

 yxI .  EQ. 2.15 

 

   22222 1.1 yxyxI    EQ. 2.16 

 

onde x e y são as variáveis aleatórias das variações de I devidas às células de ar de grande e 

pequena escalas e 𝜎𝑥
2 e 𝜎𝑦

2 são suas variâncias normalizadas, respectivamente. Ao substituir a 

EQ. 2.12 na EQ. 2.16, tem-se: 

 

    11.1 222  yxI   EQ. 2.17 

 

Na teoria modificada de Rytov, as variâncias de x e y são calculadas através das 

variâncias de suas respectivas log-irradiâncias, definidas como (ANDREWS, 1999): 

 

 1]exp[;1]exp[ 2

ln

22

ln

2  yyxx   EQ. 2.18 

 

A partir da EQ. 2.18, a EQ. 2.17 pode ser assim reescrita: 

 

 1]exp[ 2

ln

2

ln

2  yxI   EQ. 2.19 
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Para ondas planas, 𝜎𝑙 𝑥
2  e 𝜎𝑙 𝑦

2  são escritas como (LIU, 2011): 

 

 
  6/75/122

2
2
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49,0

R

R
x

d 






  EQ. 2.20 
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 EQ. 2.21 

 

onde 𝑑 = √𝑘𝐷𝑟
2/4 , sendo 𝐷𝑟 o diâmetro do receptor, k o número de onda e R a distância do 

enlace em metros. A combinação das EQ. 2.19, 2.20 e 2.21 permite, assim, relacionar o índice 

de cintilação 𝜎𝐼
2 à variância de Rytov 𝜎𝑅

2 

Como explicado na Seção 2.1.3.3, este trabalho não considera o efeito da escala interna 

da turbulência 𝑙𝑜. Caso esse efeito fosse considerado, a consequência seria o aumento das 

variâncias das células de grande escala, 𝜎𝑥
2. Ou seja, o modelo informaria um ajuste na 

formulação de 𝜎𝑙 𝑥
2  da EQ. 2.20. 

As curvas cheias da FIG. 2.14 informam os valores do índice de cintilação calculados por 

este trabalho com o uso da teoria modificada de Rytov. Esses valores são comparados às 

aproximações das EQ. 2.13 e 2.14 e aos dados de (ANDREWS, 1999). 

 

FIG. 2.14 Índice de cintilação em função da variância de Rytov. 

Pontos: Dados calculados por (ANDREWS, 1999). 
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Na FIG. 2.14, observa-se que as simulações da teoria modificada de Rytov para 

receptores pontuais (D = 0) são coerentes com a aproximação da EQ. 2.13, com a teoria 

assintótica da EQ. 2.14, para determinados valores de 𝜎𝑅, e com os dados de (ANDREWS, 

1999). A saturação da cintilação pode ser notada a partir de um determinado valor de 𝜎𝑅, que 

representa os casos de regime de turbulência forte. 

A teoria modificada de Rytov defende que a saturação da cintilação indicada pela teoria 

assintótica ocorre devido aos tamanhos que as células x e y podem assumir no regime de 

turbulência forte. Quando a turbulência aumenta, mais células de tamanho intermediário 

deixam de influenciar o feixe óptico devido à perda de coerência espacial (ANDREWS, 

1999). Assim, no regime de turbulência forte, apenas células x muito grandes e células y 

muito pequenas influenciam o feixe óptico. A não consideração da influência de células 

intermediárias acarreta na estagnação ou até mesmo na redução de 𝜎𝐼
2. 

 

2.3.1.3. MODELOS DA CINTILAÇÃO 

 

A irradiância I em um meio turbulento foi simulada a partir da teoria de Kolmogorov em 

trabalhos como (FLATTÉ, 1994). Diversas distribuições de probabilidade foram sugeridas 

para a modelagem dos dados simulados. Algumas se adequam mais quando o sistema está 

trabalhando em determinado regime de turbulência. 

Este trabalho optou pela utilização da distribuição gama-gama como perfil de cintilação, 

devido a sua ampla aceitação na literatura e sua adequação aos regimes de turbulência fraca a 

forte. Como comparação, também foi estudada a distribuição log-normal, que é a distribuição 

normalmente usada no regime de turbulência fraca. 
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2.3.1.3.1. DISTRIBUIÇÃO LOG-NORMAL 

 

Um dos primeiros modelos sugeridos para a variação da irradiância foi o modelo log-

normal. Esse modelo, muito usado devido a sua simples conceituação, atende de forma 

satisfatória sistemas em regime de turbulência fraca (𝜎𝑅
2 ≪ 1) e considera que a função 

densidade de probabilidade da irradiância normalizada equivale a (NISTAZAKIS, 2009): 
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 EQ. 2.22 

 

onde I é a irradiância normalizada e 𝜎𝐼
2 é o índice de cintilação, que pode ser calculado a 

partir da combinação entre as EQ. 2.19, 22 e 23. 

A FIG. 2.15 mostra a função densidade de probabilidade log-normal em função da 

irradiância normalizada para diversos valores de 𝜎𝑅
2 e 𝑑 = √𝑘𝐷𝑟

2/4 . 

 

FIG. 2.15 Exemplos de funções densidade de probabilidade log-normal. 

 

É importante compreender o domínio das funções da FIG. 2.15. Conforme explicado na 

Seção 2.2, quando o feixe óptico não é influenciado pela cintilação, a irradiância normalizada 

assume o valor 𝐼 = 1. Os demais valores de I indicam perda (𝐼 < 1) e ganho (𝐼 > 1) devidos 

à cintilação. O ganho é possível porque a cintilação é o resultado da interferência destrutiva 

ou construtiva entre os diversos feixes difratados ou refratados pelos bolsões de ar de índice 

de refração diferentes. Quando há interferência construtiva, há ganho. 
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2.3.1.3.2. DISTRIBUIÇÃO GAMA-GAMA 

 

O modelo gama-gama se destaca pelo amplo atendimento aos regimes de turbulência de 

fraco a forte. Esse modelo considera que a função densidade de probabilidade da irradiância 

normalizada equivale a (ANDREWS, 2001): 
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onde Γ(...) é a função gama, Kv(...) é a função modificada de Bessel de segundo tipo e: 
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 EQ. 2.24 

 

onde as variâncias 𝜎𝑥
2 e 𝜎𝑦

2, para ondas planas, são dadas pelas EQ. 2.18, 2.20 e 2.21. 

A FIG. 2.16 mostra a função densidade de probabilidade gama-gama em função da 

irradiância normalizada para diversos valores de 𝜎𝑅
2 e 𝑑 = √𝑘𝐷𝑟

2/4 . 

 

FIG. 2.16 Exemplos de funções densidade de probabilidade gama-gama. 

 

Da mesma forma que a FIG. 2.15, a FIG. 2.16 assumirá valores de irradiância 𝐼 = 1 

quando o feixe não for alterado pela cintilação, 𝐼 < 1 quando houver perda e 𝐼 > 1 quando 

houver ganho devidos à cintilação. 
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Para alguns estados de sistema, as distribuições log-normal e gama-gama podem indicar 

curvas similares, o que pode dificultar a identificação do modelo mais adequado. Por isso, a 

comparação dessas duas distribuições requer uma análise mais aprofundada dos seus valores. 

 

2.3.1.3.3. ANÁLISE DOS MODELOS 

 

Para reforçar a eficiência dos modelos e para corroborar as simulações, os modelos log-

normal e gama-gama calculados por este trabalho foram comparados aos dados simulados por 

(FLATTÉ, 1994) da distribuição da irradiância I para casos de regimes de turbulência fraca e 

forte. Normalmente, a literatura ilustra a distribuição por meio da log-irradiância, ln 𝐼, em vez 

de I. Nesses casos, 〈ln 𝐼〉 indica o valor esperado e 𝜎𝑙 𝐼 indica o desvio-padrão de ln 𝐼. Nas 

FIG. 2.17 e 2.18, a distribuição de ln 𝐼 simulada pela literatura foi comparada aos valores de 

𝑝𝐿 e 𝑝𝐺 calculados através das EQ. 2.22 e 2.23. Os dados foram gerados para os valores 

𝜎𝑅
2 = 0 1 (turbulência fraca) e 𝜎𝑅

2 = 25 (turbulência forte). 

 

 

 

FIG. 2.17 Distribuições da log-irradiância para 𝝈𝑹
𝟐 = 𝟎 𝟏. Curvas: distribuições 

calculadas por este trabalho. Pontos: dados simulados por (FLATTÉ, 1994). 
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FIG. 2.18 Distribuições da log-irradiância para 𝝈𝑹
𝟐 = 𝟐𝟓. Curvas: distribuições 

calculadas por este trabalho. Pontos: dados simulados por (FLATTÉ, 1994). 

 

Observa-se que o modelo gama-gama é mais preciso do que o modelo log-normal 

inclusive no regime de turbulência fraca, conforme ilustrado na FIG. 2.17 para 𝜎𝑅
2 = 0 1. 

Como esperado, o modelo log-normal não se mostrou adequado para o caso de regime de 

turbulência forte, conforme ilustrado na FIG. 2.18 para 𝜎𝑅
2 = 25. Os resultados reforçam a 

adequada adoção do modelo gama-gama como perfil de cintilação. 

 

2.3.2. CÁLCULO DA FUNÇÃO GAMA-GAMA 

 

A função densidade de probabilidade gama-gama apesar de simples em sua formulação 

possui uma complexidade de ordem prática. Quase todos os fatores da função 𝑝𝐺   
(𝐼) 

expressa na EQ. 2.23 podem assumir valores de imensa ordem de grandeza caso a e b sejam 

elevados. Um exemplo disso é a função gama Γ(𝑎) que, para valores de a superiores a 1000, 

assume valores superiores a 102500. A função modificada de Bessel de segundo tipo Kv(...) 

chega a possuir um comportamento ainda mais complexo. Desta forma, a aplicação direta da 

função gama-gama como apresentada na EQ. 2.23 extrapola a capacidade computacional dos 

principais programas de cálculo. Assim, este trabalho sugere um método de cálculo da função 

𝑝𝐺   
(𝐼) para quaisquer valores de a e b. 
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A definição EQ. 2.24 indica que a e b tendem a assumir valores elevados quando a 

irradiância é pouco afetada pela cintilação (quando 𝜎𝑥
2 e 𝜎𝑦

2 forem pequenos). Nesses casos, 

uma opção seria usar o perfil log-normal no lugar da gama-gama. Entretanto, esta não se 

mostrou uma alternativa adequada, pois cálculos mostraram que pode haver uma clara 

distinção entre essas duas FDP mesmo nesses casos. Assim, o uso combinado das FDP log-

normal e gama-gama poderia acarretar a descontinuidade entre os resultados finais gerados. 

Por isso, é importante determinar uma forma consistente de cálculo para 𝑝𝐺   
(𝐼) para 

quaisquer valores práticos e elevados de a e b. 

Existem técnicas de cálculo que podem contornar essa limitação através de manipulações, 

simplificações ou aproximações matemáticas. Entretanto, nem todas as técnicas oferecem o 

mesmo nível de precisão. Na verdade, quanto maior a ordem de grandeza dos fatores de 

𝑝𝐺   
(𝐼) maior deve ser a precisão da técnica escolhida. 

Assim, foi elaborado o método da integração para cálculo da função gama-gama que 

atende a elevados critérios de precisão para todos os valores realistas dos parâmetros de 

sistema, inclusive para as situações em que os valores (𝑎 𝑏) acarretam cálculos que 

extrapolam a limitação computacional do programa utilizado. 

 

2.3.2.1. LIMITE COMPUTACIONAL 

 

É preferível calcular a função 𝑝𝐺   
(𝐼) pela sua forma direta, expressa na EQ. 2.23, a 

calculá-la através de manipulações, seja pela precisão, pelo tempo de processamento e até 

mesmo pela praticidade. Porém, é provável que o programa de cálculo utilizado só consiga 

processar a EQ. 2.23 para limitadas combinações dos parâmetros a e b. Para o programa 

Matlab, essas combinações são ilustradas à esquerda e abaixo da curva preta da FIG. 2.19. 
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FIG. 2.19 Limite computacional do Matlab e combinações de (𝒂 𝒃) de estados de 

sistema avaliados neste trabalho com diferentes diâmetros de receptor. 

 

A curva preta da FIG. 2.19 indica os valores extremos de (𝑎 𝑏) para os quais o Matlab 

consegue calcular a EQ. 2.23. Ela pode ser entendida como o limite computacional deste 

programa. As curvas coloridas da FIG. 2.19 delimitam as combinações de (𝑎 𝑏) dos estados 

de sistema avaliados neste trabalho. Considerando que a figura está em função do logaritmo 

de (𝑎 𝑏), é possível perceber que a maior parte dos estados de sistema avaliados extrapolaram 

o limite computacional do programa de cálculo utilizado. 

Outra informação importante é a ordem de grandeza que os parâmetros a e b podem 

assumir. A FIG. 2.19 indica que o método de cálculo proposto neste trabalho tem de ser capaz 

de calcular a função 𝑝𝐺   
(𝐼) para valores de (𝑎 𝑏) próximos a 104 (uma vez que as escalas 

dos eixos são logarítmicas). 
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2.3.2.2. CONTORNANDO A FUNÇÃO BESSEL Kv 

 

Como a função 𝑝𝐺   
(𝐼) da EQ. 2.23 pode possuir fatores de alta ordem de grandeza tanto 

no numerador quanto no denominador, pode-se supor que seja prática a realização de 

simplificações entre esses elementos. Entretanto, a função 𝐾𝑣(… ) praticamente impossibilita 

essa técnica por ser na verdade uma subtração de outras funções Bessel, conforme visto na 

EQ. 2.25 (ABRAMOWITZ, 1965): 
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 EQ. 2.25 

 

onde 𝐼𝑣(𝑧) é a função modificada de Bessel de primeiro tipo definida como 

(ABRAMOWITZ, 1965): 
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Ambas as funções 𝐼−𝑣(𝑧) e 𝐼𝑣(𝑧) da subtração da EQ. 2.25 possuem valores muito 

próximos o que deteriora a precisão de qualquer tentativa de simplificação. A alternativa 

adotada foi o contorno da função 𝐾𝑣(… ) de acordo com (AL-HABASH, 2001) para a 

determinação da função gama-gama. 

Como dito anteriormente, a função gama-gama representa a FDP da variável aleatória 

𝐼 = 𝑥 𝑦. Ambas as variáveis aleatórias x e y foram definidas com FDP gama (AL-HABASH, 

2001): 
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Assumindo conhecido o valor de x, isto é, dado x, a variável aleatória I nada mais é do 

que y multiplicada por uma constante e sua densidade pode ser obtida a partir da densidade de 

y, 𝑝𝑦(𝑦) (PAPOULIS, 1991): 
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  EQ. 2.29 

 

A função 𝑝𝐺(𝐼) pode ser calculada a partir da integração da função densidade de 

probabilidade conjunta 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) em x (PAPOULIS, 1991): 
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A integral da EQ. 2.30 resulta na formulação direta da FDP gama-gama expressa na EQ. 

2.23. Desta forma, a fim de contornar a complexidade da função Bessel Kv, as técnicas de 

cálculo propostas serão aplicadas em 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) antes da realização da integral em x da EQ. 

2.30. 

 

2.3.2.3. TÉCNICAS DE CÁLCULO 

 

O método da integração para o cálculo da função gama-gama consiste da manipulação da 

função 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) com sua posterior integração. Esse processo é realizado através da aplicação 

de técnicas de cálculo às EQ. 2. 29 e 31. Já que: 

 

 )().|(),( |, xpxIpIxp xxIIx   EQ. 2.31 

 

Duas técnicas de cálculo se mostraram viáveis: a técnica da recursividade e a da base-

logarítmica (BAJPAI, 1978). Ambas objetivam oferecer os mesmos resultados. Porém, cada 

uma possui vantagens e desvantagens relacionadas à precisão e ao tempo de processamento. 

Possuir duas técnicas de cálculo distintas é extremamente conveniente por permitir a 

avaliação da precisão através da comparação de seus resultados. 
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2.3.2.3.1. 1ª TÉCNICA - RECURSIVIDADE 

 

A técnica da recursividade consiste em manipular as EQ. 2.27 e 31 para que estas sejam 

expressas em função de um produtório de fatores tangíveis. Desta forma, através de 

manipulações, a função 𝑝𝐼|𝑥(𝐼|𝑥) de EQ. 2.29 pode ser assim reescrita: 
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 EQ. 2.32 

 

Os fatores que podem atingir alta ordem de grandeza são aquele com expoente 𝑏 − 1 e a 

função gama. A função Γ(𝑏) possui a seguinte propriedade recursiva (ABRAMOWITZ, 

1965): 

 

 )1().1()(  bbb  EQ 2.33 

 

A recursividade pode ser aplicada utilizando Γ(𝑏 − 1) = (𝑏 − 2)Γ(𝑏 − 2), o equivalente 

da EQ. 2.33, e seus derivados. Porém, antes de generalizar a propriedade da função gama 

mostrada na EQ. 2.34, é necessário destacar os conceitos de chão e parte fracionária de um 

número. O chão ⌊𝑏⌋ é o maior inteiro inferior ou igual a b. Ou seja (IVERSON, 1962): 

 

    bttb  |max  EQ. 2.34 

 

A parte fracionária de b, aqui definida como 𝑏𝑜, é a diferença entre b e ⌊𝑏⌋. Ou então: 

 

   obbb   EQ. 2.35 

 

Dito isso, através da propriedade recursiva da EQ. 2.33, a função Γ(𝑏) pode ser assim 

reescrita: 

 

       )1().1).(2()2).(1()(  bbbbbbbbb   EQ. 2.36 
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Substituindo a EQ. 2.35 na EQ. 2.36, obtém-se: 

 

     )1().1).(2()2).(1()(  ooooo bbbbbbbb   EQ. 2.37 

 

Desta forma, a função Γ(𝑏) pode ser escrita como um produtório: 
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O outro fator da EQ. 2.32 com expoente 𝑏 − 1 pode ser assim reescrito com o auxílio da 

definição da EQ. 2.35: 
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Assim, substituindo a EQ. 2.39 e a inversa da EQ. 2.38 na EQ. 2.32 obtém-se a seguinte 

formulação para 𝑝𝐼|𝑥(𝐼|𝑥): 
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 EQ. 2.40 

 

O mesmo procedimento aplicado a 𝑝𝐼|𝑥(𝐼|𝑥) pode ser aplicado a 𝑝𝑥(𝑥) da EQ. 2.31: 
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 EQ. 2.41 

 

De forma análoga a EQ. 2.38, Γ(𝑎) equivale a: 
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E, de forma análoga a EQ. 2.39, o fator da EQ. 2.41 com expoente 𝑎 − 1 equivale a: 

 

 
   


































1

1

11

.

a

m
x

a

x

aa

x

a

x e

ax

e

ax

e

ax

e

ax oo

 EQ. 2.43 

 

Assim, substituindo a EQ. 2.43 e a inversa da EQ. 2.42 na EQ. 2.41 obtém-se a seguinte 

formulação para 𝑝𝑥(𝑥): 

 

 

 



















1

1

1

)(
.

)1(
.)(

a

m o
x

o

aa

xx
mae

ax

a

x

e

a
xp

oo

 EQ. 2.44 

 

Por fim, a substituição das EQ. 2.40 e 2.44 na EQ. 2.31 gera: 
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EQ. 2.45 

 

Todos os fatores da EQ. 2.45 são tangíveis, ou seja, não assumem valores com alta ordem 

de grandeza. Isso ocorre porque, devido a sua definição, 𝑎𝑜 e 𝑏𝑜 assumem valores pequenos, 

0 ≤ 𝑎𝑜 < 1 e 0 ≤ 𝑏𝑜 < 1. Assim, os fatores Γ(𝑎𝑜 + 1), Γ(𝑏𝑜 + 1) e aqueles de expoente com 

𝑎𝑜 ou 𝑏𝑜 são todos aceitáveis. Além disso, o produtório é uma função facilmente calculada 

por programas de cálculo através de rotinas recursivas. 

A integralização de 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) em EQ. 2.30 pode exigir o conhecimento de vários valores 

da combinação (𝑥 𝐼) o que exigiria a utilização de rotinas recursivas para a resolução dos 

produtórios da EQ. 2.45 para o cálculo de cada uma dessas combinações. Como 

consequência, será necessário um elevado número de execução dessas rotinas, o que pode 

resultar em um tempo relativo alto de processamento. 

Em um Intel Core i5 2.67GHz com 4GB de memória RAM, o tempo de processamento 

para o cálculo de cada valor de 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) decorrente de uma combinação (𝑥 𝐼) foi de 16𝑚  
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em média. Por sua vez, medições mostraram que o tempo de processamento de todos os 

valores de 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) necessários para a integralização da EQ. 2.30 foi próximo ao somatório 

de cada tempo de processamento para o cálculo de um valor de 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼). O que é coerente 

com a predição de que a recorrente execução de rotinas recursivas aumenta o tempo de 

processamento. 

Outro ponto a ser destacado, é que técnicas recursivas acumulam o erro de cálculo de 

cada etapa, o que poderia acarretar em uma degradação da precisão da técnica. Entretanto, na 

Seção 2.3.2.3.3, será mostrado que essa hipótese não se concretiza, sendo o erro total da 

técnica extremamente pequeno. 

 

2.3.2.3.2. 2ª TÉCNICA – BASE LOGARÍTMICA 

 

A técnica da base logarítmica consiste em trabalhar com o logaritmo das EQ. 2.27 e 2.29, 

que tendem a possuir valores com baixa ordem de grandeza. Isso é possível ao se considerar a 

relação (ABRAMOWITZ, 1965): 

 

 )],(exp[ln),( ,, IxpIxp IxIx   EQ. 2.46 

 

Conforme a EQ. 2.31, ln 𝑝𝑥 𝐼 (𝑥 𝐼) pode ser escrita como: 

 

 )(ln)|(ln),(ln |, xpxIpIxp xxIIx   EQ. 2.47 

 

A formulação de ln 𝑝𝐼|𝑥(𝐼|𝑥) é realizada a partir da EQ. 2.29: 
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onde GB equivale a ln Γ(𝑏) e que, considerando a EQ. 2.38, pode ser assim escrita: 
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O mesmo procedimento aplicado a ln 𝑝𝐼|𝑥(𝐼|𝑥) pode ser aplicado a ln 𝑝𝑥(𝑥). Então, a 

função ln 𝑝𝑥(𝑥), a partir da EQ. 2.27, pode ser escrita como: 

 

 GAaxxaaaxpx  ln)1(ln)(ln  EQ. 2.50 

 

onde, de forma análoga a EQ. 2.49, GA equivale a: 
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Por fim, a combinação das EQ. 2.47, 51 e 53 aplicada à EQ. 2.46 fornece: 

 

 

GAGBaabbK

ax
x

bI
xbaIbKIxp

ab

abIx











lnln

ln)1(ln)1(exp),(,

 
EQ. 2.52 

 

onde GB e GA são calculados pelas EQ. 2.49 e 2.51, respectivamente. 

Nessa técnica, rotinas recursivas são necessárias apenas para o cálculo dos somatórios 

vistos nas EQ. 2.49 e 2.51, que são funções das constantes b e a, respectivamente. Assim, as 

rotinas recursivas para o cálculo desses somatórios precisam ser executadas apenas uma vez 

independente do número de combinação de (𝑥 𝐼), o que otimiza o tempo relativo de 

processamento. 

O tempo de processamento para o cálculo com a técnica da base logarítmica de cada 

valor de 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) decorrente de uma combinação (𝑥 𝐼) é similar ao tempo da técnica da 

recursividade. Porém, o cálculo de vários valores de 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) com a técnica da base 

logarítmica exigiu um tempo de processamento similar ao de apenas um valor 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼). O 

que não ocorre com a técnica da recursividade. Ou seja, para calcular vários valores de 

𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼), a técnica da base logarítmica realmente se mostrou mais rápida do que a técnica da 

recursividade. 
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O erro embutido no uso de funções logarítmicas é parcialmente compensado pelo uso de 

poucas rotinas recursivas. Mesmo assim, cálculos mostram que essa técnica é um pouco 

menos precisa do que a técnica de recursividade. 

 

2.3.2.3.3. PRECISÃO DAS TÉCNICAS 

 

Primeiramente, para valores mais elevados de a e b contidos no limite computacional do 

programa MATLAB visto na FIG. 2.19, foi feita uma comparação entre os valores de 𝑝𝐺(𝐼) 

calculados através de sua forma direta, vista na EQ. 2.23, e através do método da integração 

utilizando as técnicas de recursividade e de base logarítmica para o cálculo de 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) 

centradas nas EQ. 2.45 e 2.52, respectivamente. Para valores fixos e similares de I e x, os 

resultados mostraram um erro inferior a 10
-10

. 

Posteriormente, a função 𝑝𝐺(𝐼) foi calculada apenas através do método de integração 

para valores de a e b entre 1000 e 2000. O erro entre as técnicas de recursividade e de base 

logarítmica se manteve próximo a 10
-10

. Se forem considerados que as técnicas são distintas e 

que o erro embutido ocorre devido à precisão do programa utilizado, conclui-se que os erros 

de ambas as técnicas podem ser considerados desprezíveis. 

 

2.3.2.4. MÉTODO DA INTEGRAÇÃO 

 

Após a formulação de 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) através das técnicas de cálculo propostas, conforme a 

EQ. 2.30, a função 𝑝𝐺(𝐼) é calculada através da integração: 

 

 



0

, ),()( dxIxpIp IxG  EQ. 2.53 

 

onde 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) pode ser calculado tanto através da EQ. 2.45 quanto através da EQ. 2.52. Este 

trabalho optou pelo uso da técnica da base-logarítmica, devido ao seu menor tempo de 

processamento. 

Foi constado que a maior parte do processamento da EQ. 2.53 consiste da integração de 

𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) em x. Ou seja, o tempo de processamento da rotina de integração de integração é 

muito maior do que o tempo de cálculo da função 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) com a técnica da base-



56 
 

logarítmica. Nessa rotina, quanto maior o número de amostras de x maior será a sua precisão, 

porém, também será maior o seu tempo de processamento. 

Os resultados deste trabalho foram gerados com um elevado nível de precisão ao 

considerar 105 amostras de x para a integral da EQ. 2.53, o que exigiu um tempo de 

processamento de 15  em média para o cálculo da função 𝑝𝐺(𝐼) de cada estado 𝑆𝑖. Esse 

tempo é muito maior do que o necessário para o cálculo da função 𝑝𝐺(𝐼) caso esta fosse 

calculada diretamente através da EQ. 2.23. Trabalhos menos criteriosos poderiam reduzir o 

tempo de processamento utilizando um número menor de amostras de x. 

Geralmente, rotinas de integração são mais eficientes e precisas quando o comportamento 

da função a ser integrada é conhecido. Com caráter exemplificativo, a função 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) é 

ilustrada na FIG. 2.20 para algumas combinações de (𝑎 𝑏). 

 

 

 

 

FIG. 2.20 Função 𝒑𝒙 𝑰(𝒙 𝑰) para (a) (𝒂 𝒃) = (𝟏𝟎 𝟑  𝟐𝟎 𝟓) e (b) (𝟏𝟎𝟎 𝟑  𝟐𝟏𝟎𝟎 𝟓). 

 

À medida que a ou b assumem valores elevados, a função 𝑝𝑥 𝐼(𝑥 𝐼) se intensifica na 

região próxima a 𝐼 = 1. Isso é coerente com o conceito de que a e b assumem valores 

elevados quando o sistema é pouco afetado pela cintilação. 
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2.3.4. BANCO DE PERFIS 

 

A avaliação do impacto da cintilação sobre um sistema FSO foi realizada através da 

análise de valores de         
 calculados pela equação base para diversos estados do sistema 

𝑆𝑖. Ou seja, foi necessário que o perfil de cintilação 𝑝𝐺   
(𝐼) fosse calculado para cada estado 

𝑆𝑖. 

Na seção 3, os resultados serão apresentados para aproximadamente 5300 estados de 

sistema 𝑆𝑖. Esse alto número de estados acarreta problemas como tempo elevado de 

processamento. O nível de precisão empregado nesse trabalho exigiu um tempo de 

processamento para o cálculo dos perfis de cintilação na escala de horas. 

Assim, para que fosse permitida a viabilidade dos estudos realizados, foi elaborado um 

método de gerenciamento de um banco de perfis, que consiste do armazenamento dos perfis 

de cintilação 𝑝𝐺   
(𝐼) dos respectivos estado 𝑆𝑖 de interesse. Além da economia de tempo, o 

armazenamento de perfis possui outras contribuições, como a possibilidade de automação de 

parte do processo e o consequente aumento da confiabilidade dos resultados. 

As informações do banco de perfis foram divididas em duas matrizes chamadas de Estado 

e Perfil. A matriz Perfil armazena os valores de 𝑝𝐺   
(𝐼) gerados. Ela possui dimensões 

𝑁𝐼 × 𝑁 , onde 𝑁𝐼 é o número de valores da irradiância I usados para a geração dos resultados 

(optou-se por 𝑁𝐼 = 200) e 𝑁  é o número de estados armazenados. A disposição da matriz 

Perfil está ilustrada na TAB. 2.2. 

 

  𝑁  estados de sistema armazenados 

  𝑆1 𝑆2   𝑆𝑁𝑆
 

𝑁
𝐼 
va

lo
re

s 
d
e 
I 𝐼1 𝑝𝐺  1

(𝐼1) 𝑝𝐺  2
(𝐼1)   𝑝𝐺  𝑁𝑆

(𝐼1) 

𝐼2 𝑝𝐺  1
(𝐼2) 𝑝𝐺  2

(𝐼2)   𝑝𝐺  𝑁𝑆
(𝐼2) 

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 

𝐼𝑁𝐼
 𝑝𝐺  1

(𝐼𝑁𝐼
) 𝑝𝐺  2

(𝐼𝑁𝐼
)   𝑝𝐺  𝑁𝑆

(𝐼𝑁𝐼
) 

 

TAB. 2.2 Disposição da matriz Perfil do banco de perfis. 

 

A matriz Estado atua como o cabeçalho das informações contidas na matriz Perfil 

armazenando os valores dos respectivos parâmetros do sistema. Essa matriz possui dimensões 
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𝑁𝑝 × 𝑁 , sendo 𝑁𝑝 o número de parâmetros definidores de estado. Conforme visto na TAB. 

2.1, esse trabalho utiliza 𝑁𝑝 = 10 parâmetros de estado. A disposição da matriz Estado é 

mostrada na TAB. 2.3. 

 

  𝑁  estados de sistema armazenados 

  𝑆1 𝑆2   𝑆𝑁𝑆
 

𝑁
𝑝
 p

ar
 m

et
ro

s 𝑘1 𝑘11 𝑘12   𝑘1𝑁𝑆
 

𝑘2 𝑘21 𝑘22   𝑘2𝑁𝑆
 

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 

𝑘𝑁𝑝
 𝑘𝑁𝑝1 𝑘𝑁𝑝2   𝑘𝑁𝑝𝑁𝑆

 

 

TAB. 2.3 Disposição da matriz estado do banco de perfis. 

 

A forma como essas matrizes constituem o banco de perfis é exemplificada na FIG. 2.21. 

 

 

 

FIG. 2.21 Exemplo de banco de perfis. 

 

Pelo método de armazenamento utilizado, sempre que um estado é avaliado é feita uma 

varredura na matriz Estado para identificar se o respectivo perfil de cintilação já está 

armazenado. Caso esteja, é identificado na matriz Perfil o respectivo perfil de cintilação. Caso 
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seja um estado não armazenado, calcula-se 𝑝𝐺   
(𝐼) através da sua forma direta da EQ. 2.23 

ou através do método da integração da EQ. 2.53, dependendo do limite computacional do 

cálculo da função gama-gama. Os resultados do 𝑝𝐺   
(𝐼) calculado e os parâmetros de 𝑆𝑖 

utilizados são armazenados, ampliando, assim, o banco de perfis. 

 

2.4. MAPA DE BER 

 

A função      
(𝐼) da equação base (EQ. 2.11) indica como a BER de um usuário 

transmitindo um pacote de dados comporta-se para diferentes valores de irradiância 

normalizada. É importante que se destaque as expressões “um usuário” e “um pacote 

(específico) de dados”, o que torna o mapa      
(𝐼) não representativo de todo o sistema. 

Posteriormente, será apresentado o método que contorne esta não representatividade e assim 

permita a generalização dos resultados. 

 

2.4.1. ANÁLISE DA FUNÇÃO MAPA DE BER 

 

Para cada enlace estudado, a transmissão dos mesmos pacotes de dados foi diversas vezes 

simulada com diferentes valores da potência recebida  𝑅𝑋. Os valores resultantes de BER 

forneceram a função    ( 𝑅𝑋). 

Ressalta-se que a função    ( 𝑅𝑋) foi obtida simplesmente manipulando os valores de 

 𝑅𝑋 nas simulações. Logo, o comportamento desta função depende apenas da sensibilidade do 

fotodetetor do receptor. Ou seja, a função    ( 𝑅𝑋) é independente do estado de sistema 𝑆𝑖. 

A especificação do estado 𝑆𝑖 será necessária apenas ao se determinar a função      
(𝐼) a 

partir da função    ( 𝑅𝑋) obtida nas simulações. 

A determinação de      
(𝐼) é realizada através de uma mudança de variáveis em 

   ( 𝑅𝑋), sabendo que  𝑅𝑋 = 𝐼    da equação base (EQ. 2.11), onde    é a potência 

esperada no receptor sem a influência da cintilação. Assim, para se obter a função      
(𝐼) 

de interesse, a partir de    ( 𝑅𝑋), é necessário calcular o termo    para aquele estado de 

sistema 𝑆𝑖. 
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2.4.2. POTÊNCIA    

 

Ao contrário de  𝑅𝑋 e 𝐼, que são variáveis aleatórias, a potência    assume um valor para 

cada estado de sistema 𝑆𝑖. O seu valor está associado à atenuação que o feixe óptico sofre 

devida à ocorrência dos outros fenômenos do meio considerados neste trabalho. Ou seja,    

depende da atenuação atmosférica  𝑎 𝑚, da atenuação geométrica  𝑔𝑒𝑜, da perda do 

transmissor   𝑥 e da perda do receptor  𝑟𝑥. 

Desta forma, a potência    pode ser calculada considerando   =  𝑟  10
(𝐿𝑡𝑥+𝐿𝑟𝑥)/10 e a 

combinação entre as EQ. 2.3, EQ. 2.7 e EQ. 2.8, o que resulta em: 

 

  
2

10/1000/.
.10. 
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EQ. 2.54 

 

onde    é a potência transmitida, 𝐷  é o diâmetro do transmissor em metros, R é a distância do 

enlace em metros, 𝜌 é o coeficiente de atenuação atmosférica, 𝜃 é o ângulo de divergência e 

  𝑥 e  𝑟𝑥 são as perdas no transmissor e receptor, respectivamente, todos parâmetros do 

sistema. 

 

2.4.3. MÉTODO DE SIMULAÇÃO 

 

A função    ( 𝑅𝑋) foi obtido a partir da simulação do respectivo sistema FSO no 

programa OptiSystem da empresa Optiwave Corporation Inc. Este programa reproduziu os 

elementos transmissor e receptor, o que inclui os processos de codificação, multiplexação e 

modulação dos pacotes de dados dos usuários do sistema. 

Para os objetivos deste trabalho, as simulações no OptiSytem foram auxiliadas por duas 

rotinas do Matlab: a simulação do canal FSO e o cálculo do valor da BER. A primeira rotina 

foi responsável por manipular os valores de  𝑅𝑋 cada vez que a simulação era repetida. Ou 

seja, ela informou o domínio da função    ( 𝑅𝑋). A segunda rotina estimou a BER 

comparando os níveis de potência elétrica no receptor de cada bit do pacote de dados, 

conforme a técnica descrita por (AGRAWAL, 2002). Ou seja, ela registrou a imagem da 

função    ( 𝑅𝑋). 

A técnica de estimativa da BER tende a ser mais eficiente quanto maior for o número de 

bits do pacote de dados transmitido nas simulações, conforme a teoria dos números infinitos 
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(PAPOULIS, 1991). Porém, foi verificado que a estimativa da BER é satisfatória na 

transmissão de pacotes de tamanho a partir de 128 bits. 

 

2.4.4. SISTEMAS ESTUDADOS 

 

Este trabalho se concentrou na simulação de três sistemas FSO para a determinação do 

mapa    ( 𝑅𝑋): um sistema básico com um par transmissor e receptor, um sistema OCDMA 

com código temporal e um sistema OCDMA com código temporal e espectral. 

A técnica de múltiplo acesso por divisão de código aplicada a sistemas ópticos (OCDMA) 

é uma técnica de multiplexação de canais de comunicação de usuários em um mesmo canal de 

propagação óptico (AGRAWAL, 2002). No OCDMA, a multiplexação de cada canal de 

usuário é realizada através de códigos em vez das multiplexações no tempo e na frequência, 

próprias das técnicas TDMA (time division multiple access) e FDMA (frequency division 

multiple access), respectivamente. Isso permite que os canais de usuários sejam transmitidos 

ao mesmo tempo e em toda banda espectral do enlace. A FIG. 2.22 ilustra a multiplexação de 

canais com as técnicas TDMA, FDMA e CDMA. 

 

 

 

FIG. 2.22 Multiplexação de canais com as técnicas TDMA, FDMA e CDMA 

(TARHUNI, 2007). 

 

A análise do mapa de BER de um sistema OCDMA não é gratuita. A escolha desse 

sistema se deve aos poucos estudos referentes a sistemas FSO com OCDMA para meios 

turbulentos. Dessa forma, esse trabalho busca ampliar o conhecimento dessa técnica diante do 

fenômeno cintilação. 

 

 



62 
 

2.4.4.1. SISTEMA A - BÁSICO 

 

O sistema A simulou apenas um usuário transmitindo um pacote de dados de 1024 bits a 

uma taxa de 200 Mb/s. A FIG. 2.23 mostra o esquema do sistema. 

 

ReceptorTransmissor

Meio 

Espaço-livre

1 usuário

 

 

FIG. 2.23 Esquema do sistema A - básico. 

 

2.4.4.2. SISTEMA B - OCDMA 1D 

 

A codificação 1D (unidimensional), também chamada de sequência direta (direct 

sequence - DS), utiliza apenas códigos temporais na multiplexação OCDMA (YIN, 2007). Ou 

seja, o código é inserido no domínio do tempo. Isto foi feito substituindo cada bit 1 do pacote 

de dados pela sequência binária do código do respectivo usuário. 

Embora estes sistemas usufruam todas as vantagens previstas aos sistemas OCDMA, a 

codificação 1D não permite uma elevada relação desempenho versus número de usuários 

(YIN, 2007). Esta codificação atualmente é a mais utilizada em sistemas OCDMA. 

Para o estudo de um sistema OCDMA por códigos 1D, foi projetado o sistema B ilustrado 

na FIG. 2.24. 

 

5 usuários

ReceptorTransmissor

Meio 

Espaço-livre
Codificação 

Temporal OCDMA

 

FIG. 2.24 Esquema do sistema B – OCDMA 1D. 
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O sistema B simulou 5 usuários transmitindo ao mesmo tempo distintos pacotes de 256 

bits a uma taxa de 200 Mb/s através de um canal de propagação comum com multiplexação 

OCDMA por códigos temporais. 

 

2.4.4.3. SISTEMA C - OCDMA 2D 

 

A codificação 2D (bidimensional), também chamada de WH/TS (wavelength-

hopping/time-spreading), utiliza códigos temporais e espectrais na multiplexação OCDMA. 

Após a codificação temporal, os pacotes de dados são transmitidos em determinadas bandas 

de frequência, conforme os códigos espectrais do respectivo usuário (YIN, 2007). Essa 

codificação permite uma maior relação desempenho versus número de usuários ao incluir a 

codificação no domínio da frequência. 

Para o estudo de um sistema OCDMA por códigos 2D, foi projetado o sistema C ilustrado 

na FIG. 2.25. 

 

12 usuários

ReceptorTransmissor

Meio 

Espaço-livre
Codificação Temporal 

e Espectral OCDMA

 

FIG. 2.25 Esquema do sistema C – OCDMA 2D. 

 

O sistema C simulou 12 usuários transmitindo ao mesmo tempo distintos pacotes de 128 

bits a uma taxa de 200 Mb/s através de um canal comum usando multiplexação OCDMA com 

códigos temporal e espectral. 

 

2.4.5. MAPAS DE BER SIMULADOS 

 

Para que se entenda como um mapa de BER é formulado, os valores simulados de 

   ( 𝑅𝑋) de um usuário do sistema C são mostrados na FIG. 2.26, onde o domínio  𝑅𝑋 está 

em decibéis na parte inferior da figura. Também são mostrados os valores de      
(𝐼) para 

um exemplo de estado específico com  = 2𝑘𝑚, 𝐷𝑟 = 10𝑐𝑚, onde o domínio de 𝐼 está em 

decibéis no topo da figura. 
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FIG. 2.26 Mapa de BER de um usuário do sistema C como função de 𝑷𝑹𝑿(𝒅𝑩𝒎) e de 𝑰(𝒅𝑩) 

especificamente para estados de 𝑹 = 𝟐𝒌𝒎 e 𝑫𝒓 = 𝟏𝟎𝒄𝒎. 

 

A função      
(𝐼) é obtida apenas deslocando-se horizontalmente a função    ( 𝑅𝑋) 

do valor de   (𝑑𝐵𝑚). Esta operação é mostrada na FIG. 2.26 para o 𝑆𝑖 tomado como exemplo. 

As funções    ( 𝑅𝑋) e      
(𝐼) são duas formas de representar um mapa de BER, já 

que eles representam a mesma função deslocada. Entretanto, a forma    ( 𝑅𝑋) de mapa de 

BER é crítica por não depender do estado do sistema 𝑆𝑖. Outro destaque é que, como 

     
(𝐼) é independente do perfil de cintilação modelado na Seção 2.3.1, a técnica centrada 

na equação base (EQ. 2.11) é válida para qualquer enlace a ser avaliado. 

A BER indicada na FIG. 2.26 pode possuir valores extremamente baixos, o que seria 

impossível de determinar caso a BER fosse obtida através de medições do tipo número de 

erros em um ano. Porém, a BER na verdade está sendo estimada através da técnica 

matemática mencionada na Seção 2.4.3, o que possibilita a determinação desses valores 

extremos. Apesar de baixos, esses valores se mostraram importantes no cálculo da equação 

base (EQ. 2.11). 

Para que se entenda como um mapa de BER pode se diferenciar dependendo do sistema, 

do usuário e do grupo de pacotes transmitidos, são apresentados na FIG. 2.27 os mapas 

   ( 𝑅𝑋) de 5 usuários do sistema B transmitindo pacotes de dados diferentes entre si. 

 



65 
 

 

 

FIG. 2.27 Mapas 𝑩𝑬𝑹(𝑷𝑹𝑿) de 5 usuários do sistema B. 

 

Os mapas    ( 𝑅𝑋) apresentados na FIG. 2.27 possuem formatos simulares ao 

observado no mapa da FIG. 2.26, o que indica um padrão comum de comportamento entre 

sistemas distintos. Eles seguem um padrão assintótico, conforme ilustrado na FIG. 2.28. 

 

 

 

FIG. 2.28 Padrão de mapas de BER simulados. 
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Quase todas as funções    ( 𝑅𝑋) simuladas apresentaram comportamento assintótico 

em seus extremos, conforme ilustrado na FIG. 2.28. Isto significa que existe um máximo 

desempenho em que o sistema pode operar. Isto ocorre porque elementos intrínsecos do 

sistema, como o tipo de código utilizado, atuam como um limitante do desempenho. É o valor 

equivalente de BER medido em transmissões back-to-back (ou  ≅ 0), caso a potência 

transmitida não seja muito baixa. O trecho assintótico superior de    ( 𝑅𝑋) na FIG. 2.28 

ilustra a pior BER que um sistema pode obter e sempre valerá    = 1/2, que equivale a 

50% de chance de erro de transmissão. 

O mapa    ( 𝑅𝑋) do usuário do sistema A transmitindo um único pacote de dados é 

apresentado na FIG. 2.29. 

 

 

FIG. 2.29 Mapa 𝑩𝑬𝑹(𝑷𝑹𝑿) do usuário do sistema A transmitindo um mesmo pacote de 

dados. 

 

A FIG. 2.29 indica um mapa de BER em que ocorre a quebra do padrão assintótico 

previsto na FIG. 2.28. Este mapa não assintótico em seu extremo inferior representa um 

sistema instável que possui elevado desempenho (tende a zero) até um intervalo de valores de 

 𝑅𝑋, quando o desempenho piora de forma extremamente brusca. Essa é uma situação 

possível, porém, extrema, que não teve par em outros sistemas simulados durante o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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2.5. ATENUAÇÃO EQUIVALENTE 

 

Os resultados de         
 da equação base (EQ. 2.11) exemplificam como a cintilação 

pode afetar um usuário de um sistema FSO. Isto porque o mapa      
(𝐼) usado na função 

considera apenas um usuário transmitindo um pacote de dados específico, conforme visto na 

FIG. 2.26. Nada garante, entretanto, que esses resultados sejam coerentes para outros usuários 

do mesmo sistema transmitindo outros pacotes. Assim, este trabalho agora apresenta um 

método de generalização dos resultados, que será feito com o uso de um segundo parâmetro 

de avaliação chamado de atenuação equivalente. 

Primeiramente, considere o valor da irradiância equivalente 𝐼𝑒𝑞 como o valor que a 

irradiância normalizada I precisa assumir para que a função      
(𝐼) iguale o valor de 

        
, obtido para o respectivo estado de sistema 𝑆𝑖. Assim: 

 

 
ii SsceqS BERIIBER ,)(   EQ. 2.55 

 

A atenuação equivalente        𝑀𝑚
 calculada através do m-ésimo mapa de BER é definida 

como o inverso da respectiva irradiância equivalente 𝐼𝑒𝑞: 
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,,   EQ. 2.56 

 

A combinação entre as EQ. 2.55 e 2.56 fornece a seguinte definição de atenuação 

equivalente: 
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  EQ. 2.57 

 

onde      

−1(… ) é a função inversa de      
(𝐼). Destaca-se que não haverá atenuação 

equivalente quando       
= 1 ou 𝐼𝑒𝑞 = 1. Nesse caso, a EQ. 2.55 informaria      

(𝐼 = 1) =

        
, que é a mesma relação prevista na Seção 2.2 para o caso de não consideração da 
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cintilação. Quando a cintilação passa a ser significativa a atenuação equivalente assumirá 

valores       
> 1. 

O cálculo da atenuação equivalente é exemplificado na FIG. 2.30. 

 

 

FIG. 2.30 Exemplo de como 𝑰𝒆𝒒 e 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 podem ser calculados a partir do conhecimento 

de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 𝑺𝒊
 e 𝑩𝑬𝑹𝑺𝒊

(𝑰). 

 

O exemplo da FIG. 2.30 supõe que o valor         
= 10−30 foi obtido para um estado 

𝑆𝑖. O cálculo deste valor de         
 foi feito pela equação base (EQ. 2.11) utilizando o mapa 

     
(𝐼) mostrado na figura. O passo seguinte é identificar a irradiância equivalente 𝐼𝑒𝑞 que 

atenderia a         
=      

(𝐼 = 𝐼𝑒𝑞). O parâmetro de avaliação atenuação equivalente 

      
 indica o quanto a irradiância 𝐼 = 1 (sem cintilação) foi reduzida até a equivalência do 

fenômeno representada por 𝐼𝑒𝑞. 

Simulações mostraram que há uma significativa diferença na ordem de grandeza de 

        
 calculada de diferentes mapas de BER para o mesmo estado de sistema. Entretanto, 

o objetivo da EQ. 2.57 é utilizar a especificidade do mapa      
(𝐼) para anular parcialmente 

a especificidade da BER do sistema com cintilação,         
, o que pode ser entendido como 

uma espécie de normalização dos seus valores. A imediata consequência é que os valores da 

atenuação equivalente de qualquer mapa de BER de mesmo sistema assumem a mesma ordem 

de grandeza, o que torna       
 um parâmetro de avaliação mais robusto que         

. 
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Por fim, define-se atenuação equivalente global do sistema devido à cintilação       
 

como a média geométrica entre as atenuações equivalentes       
 calculadas para cada usuário 

do sistema. O parâmetro de avaliação       
, que representa de forma mais fiel todo o sistema, 

é então definido como: 

 

 

m
m

mii

NN

m

MSscSsc LL

















 

1

,,,  EQ. 2.58 

 

onde 𝑁𝑚 é o número de mapas de BER (usuários) simulados e        𝑀𝑚
 é a m-ésima 

atenuação equivalente calculada. São os resultados da atenuação       
 que serão apresentados 

na Seção 3. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta Seção apresenta a análise do impacto da cintilação sobre sistemas FSO realizada 

através do estudo do comportamento dos parâmetros de avaliação         
 e       

 simulados 

para vários estados de sistema. 

 

3.1. ANÁLISE DE         
 

 

A análise do parâmetro         
 consiste da comparação do desempenho do sistema com 

e sem cintilação. Essa diferença pode ser muito ou pouco pronunciada dependendo do estado 

do sistema avaliado. Ou seja, dependendo dos valores que os parâmetros do sistema venham a 

assumir. Espera-se, por exemplo, que para distâncias muito curtas, a cintilação não impacte 

significativamente o desempenho do sistema. 

Alguns parâmetros são mais críticos devido a sua variabilidade ou maior 

imprevisibilidade. Por isso, este trabalho optou por gerar os resultados variando a distância R, 

o parâmetro estrutural do índice de refração 𝐶 
2, o diâmetro do receptor 𝐷𝑟 e o ângulo de 

divergência 𝜃. Os demais parâmetros foram fixados conforme informado na TAB. 3.1. 

 

Símbolo Descrição Valores 

𝜌 Coeficiente de Atenuação Atmosférica 1 dB/km 

  Comprimento de Onda 1,55 μm 

𝐷  Diâmetro de abertura do Transmissor 5 cm 

  𝑥 Perdas no Transmissor 3 dB 

 𝑟𝑥 Perdas no Receptor 3 dB 

 

TAB. 3.1 Valores fixos de parâmetros de sistemas. 

 

O cálculo do parâmetro         
 através da equação base (EQ. 2.11) requer a obtenção do 

perfil de cintilação e de um mapa de BER do sistema a ser avaliado. Para isso, é necessário 

que se estabeleçam primeiramente quais os valores dos parâmetros do sistema, ou seja, que se 

estabeleça o estado 𝑆𝑖. Simulações de um usuário específico geram o mapa    ( 𝑅𝑋), que 

permite o cálculo do mapa      
(𝐼) a partir da mudança de variável envolvendo o    do 
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respectivo estado 𝑆𝑖. Os parâmetros de 𝑆𝑖 ainda permitem o cálculo do perfil de cintilação 

𝑝𝐺   
(𝐼), através da EQ. 2.22. Por fim, é calculado o valor de         

, através da base (EQ. 

2.11). Esta é a BER do sistema influenciado pela cintilação. Este processo deverá ser repetido 

para cada estado 𝑆𝑖 avaliado. 

 

3.1.1. COMPORTAMENTO GERAL DE         
 

 

Primeiramente, foi feito o cálculo de         
 para o mapa de BER do usuário do sistema 

C ilustrado na FIG. 2.26. Os resultados para diferentes valores de R e 𝐶 
2 com 𝐷𝑟 = 10 𝑐𝑚 e 

𝜃 = 1 𝑚𝑟𝑎𝑑 são mostrados na FIG. 3.2. 

 

 

 

FIG. 3.1 Superfícies: superior, valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 do sistema C com 𝑫𝒓 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 e 

𝜽 = 𝟏 𝒎𝒓𝒂𝒅; inferior, BER sem a cintilação. Curva: 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 = 𝟏𝟎−𝟗. 

 

As superfícies superior e inferior indicam, respectivamente, os valores do parâmetro de 

avaliação BER com e sem a consideração da cintilação para cada estado de sistema 𝑆𝑖. A 

curva inferior, que atua como base de comparação, é calculada através da função    ( 𝑅𝑋 =

  ) que é derivada da função      
(𝐼 = 1) vista na Seção 2.4. Logicamente,    não depende 

da turbulência do sistema e por isso a curva inferior é constante para variações de 𝐶 
2. A linha 

preta na superfície superior ocorre para os valores de      = 10−9. 
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A análise da curva superior da FIG 3.2 mostra que       possui uma deterioração 

abrupta para distâncias R em torno de 1 𝑘𝑚. Essa característica é observada em todos os casos 

estudados de turbulência do ambiente, sendo menos pronunciado para valores inferiores de 

𝐶 
2. 

Uma forma de se analisar os resultados é identificar os estados que apresentam o mesmo 

desempenho para o sistema. Ou seja, aqueles com os mesmos valores de      . Isso é 

possível ao considerar as curvas de nível da superfície superior da FIG. 3.2, que estão 

ilustradas na FIG. 3.2. 

 

 

 

FIG. 3.2 Curvas de nível da superfície superior da FIG. 3.1 e limite de operação 𝑹𝒍𝒊𝒎. 

 

Pode-se obter através do resultado apresentado na FIG. 3.2 a extensão da região de 

operação do sistema avaliado. Essa região é o conjunto de estados que possibilitam um 

desempenho aceitável do sistema. Ou seja, é aquela formada por estados à esquerda da curva 

     = 10−9 na FIG. 3.2. A região de operação pode ser obtida através do limite de 

operação do sistema  𝑙𝑖𝑚, que é a maior distância que atende a      ≤ 10−9 para quaisquer 

valores de 𝐶 
2. No caso da FIG. 3.2, essa distância vale  𝑙𝑖𝑚 = 2 87 𝑘𝑚. Caso a cintilação não 

fosse considerada, a região seria limitada por      
(𝐼 = 1) = 10−9 e se estenderia até 

 ≅ 6 44 𝑘𝑚, de acordo com a FIG. 3.1. Ou seja, a cintilação provocou uma redução de 

3 57 𝑘𝑚 no limite de operação do sistema. 
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As simulações mostraram que para a distância  = 4 5 𝑘𝑚, a pior BER ocorre para o 

estado com 𝐶 
2 = 10−14𝑚−2/3. Para  = 2 𝑘𝑚, a pior BER ocorre em 𝐶 

2 = 10−13 1𝑚−2/3. 

Em outras palavras, ao se fixar a distância de um enlace FSO, existirá um valor de Cn
2 para o 

qual o sistema terá o pior desempenho. São os valores representados pela curva MAX da FIG 

3.3. 

O estado de menor distância de uma curva de nível de       necessariamente pertence à 

curva MAX. Dessa relação conclui-se que a junção entre a curva MAX e a curva de nível 

     = 10−9 ocorre no limite de operação  𝑙𝑖𝑚, conforme indicado na FIG. 3.2. Essa 

característica será útil no estudo dos valores de       e é válida para qualquer mapa de BER 

estudado. 

O comportamento da curva MAX na FIG. 3.2 indica outro fenômeno interessante. Para 

distâncias R cada vez maiores, o pior desempenho do sistema ocorre para valores de 𝐶 
2 cada 

vez menores. Esse fenômeno é uma decorrência da saturação da cintilação modelada pela 

teoria assintótica apresentada na Seção 2.3.1.1. A teoria prevê que o índice de cintilação 𝜎𝐼
2 

assume um comportamento assintótico para valores elevados da variância de Rytov 𝜎𝑅
2, ou 

seja, valores elevados de R ou 𝐶 
2. Nesses casos, a turbulência forte perde coerência espacial e 

diminui a cintilação sobre o feixe. Assim, após a saturação da cintilação, o aumento de R ou 

𝐶 
2 provoca a melhora do desempenho do sistema. 

Para que se possa analisar o impacto da saturação da cintilação sobre o desempenho do 

sistema, é interessante analisar os valores de       para alguns valores de R. Isso é possível 

ao se considerar apenas algumas camadas da FIG. 3.2, conforme ilustrado na FIG. 3.3. 
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FIG. 3.3 Exemplo de camadas representativas de valores fixos de R. 

 

Na FIG. 3.3, as superfícies verticais ou camadas representam valores fixos de R. A curva 

azul da figura indica os valores de       dos respectivos estados da curva MAX, conforme 

observado na FIG. 3.2. As curvas resultantes da interseção destas camadas com os valores de 

      calculados estão representadas na FIG. 3.4. 

 

 

 

FIG. 3.4 Valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 para valores fixos de R. 
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De forma coerente à FIG. 3.2, a       piora até um valor máximo à medida que 𝐶 
2 

aumenta. Como definido anteriormente, este máximo pertence aos estados da curva MAX. A 

melhora da       para valores superiores de 𝐶 
2 indica o fenômeno de saturação da 

cintilação. 

Os valores de       também podem ser analisados através da fixação de 𝐶 
2. O conceito, 

similar ao indicado na FIG. 3.3, é ilustrado na FIG. 3.5, onde foram utilizados os mesmos 

valores para os parâmetros 𝐷𝑟 e 𝜃 que os mostrados na FIG. 3.1. 

 

 

FIG. 3.5 Exemplo de camadas representativas de valores fixos de 𝑪𝒏
𝟐 . 

 

Na FIG. 3.5, as superfícies verticais ou camadas representam valores fixos de 𝐶 
2. As 

curvas resultantes da interseção destas camadas com os valores de       calculados estão 

representadas na FIG. 3.6. 
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FIG. 3.6 Valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 para valores fixos de 𝑪𝒏
𝟐 . 

 

A FIG 3.7 indica os valores de       para alguns valores de 𝐶 
2. A figura também indica 

duas curvas auxiliares: a curva      
(𝐼 = 1), que traduz o mapa de BER sem cintilação, e a 

projeção da curva MAX. Observa-se que todos os valores de       são delimitados por essas 

duas curvas. 

Pode ser identificada na FIG. 3.6 a abrupta deterioração da BER observada na FIG. 3.1. 

Outro destaque é que a diferença entre os valores de       e a curva      
(𝐼 = 1) diminui à 

medida que R aumenta, o que indica uma redução da influência da cintilação. Parte desta 

redução se explica com a saturação da cintilação, também observada na FIG 3.5. Entretanto, a 

redução da cintilação para R elevado ocorre principalmente devido à interação desta com os 

demais fenômenos previstos neste trabalho. 

O aumento dos valores da função      
(𝐼 = 1) para elevados valores de R ocorre devido 

ao aumento das atenuações atmosférica e geométrica. A maior intensificação destes 

fenômenos provoca a diminuição da contribuição da cintilação. Assim, observa-se que a 

cintilação é um fenômeno que não pode ser calculado de forma independente dos demais. Esta 

redução do impacto da cintilação juntamente com a saturação da cintilação explica a redução 

da influência do fenômeno sobre o sistema observada na FIG. 3.6 para valores extremos de R. 
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3.1.2. COMPORTAMENTO DE BER PARA DIFERENTES ESTADOS 

 

Os valores de       apresentados na FIG. 3.1 foram gerados a partir da variação dos 

parâmetros R e 𝐶 
2. Porém, é importante analisar como este parâmetro de avaliação se 

comporta diante da variação de outros parâmetros do sistema. Essa análise foi efetuada 

através da geração de       para estados com diferentes valores de diâmetro de receptor 𝐷𝑟 e 

ângulo de divergência 𝜃. 

Este trabalho optou por analisar as nove combinações decorrentes de 𝐷𝑟 = 5, 10 e 20 𝑐𝑚 

e 𝜃 = 0 5, 1 e 1 5 𝑚𝑟𝑎𝑑. As curvas de nível de       e suas respectivas curvas MAX são 

ilustradas na FIG. 3.7. 
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FIG. 3.7 Curvas de nível dos valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 para (a) 𝜽 = 𝟎 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅, (b) 𝟏 𝒎𝒓𝒂𝒅 e (c) 

𝟏 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅 e diferentes valores de 𝑫𝒓. 

 

Pela FIG. 3.7, é possível identificar o aumento do limite de operação com o aumento do 

valor de 𝐷𝑟. Este comportamento é similar para outros valores de 𝜃. Por sua vez, o aumento 

do ângulo de divergência provoca a diminuição do limite de operação do sistema. O formato 

das curvas de nível também segue um padrão que é orientado pelas curvas MAX. Para valores 

elevados de 𝐶 
2, as curvas de nível assumem um comportamento assintótico para variações de 

𝐷𝑟. 
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Conforme observado na FIG. 3.7, a curva MAX é influenciada por variações de 𝐷𝑟 mas é 

constante para variações de 𝜃. Isso ocorre porque a cintilação depende do diâmetro do 

receptor 𝐷𝑟, mas não depende do ângulo de divergência 𝜃. A divergência afeta apenas a 

atenuação geométrica, que é fixa quando se varia apenas 𝐶 
2. Ressalta-se que o que é 

constante em relação a 𝜃 são os estados que atendem à curva MAX. Os valores de       

destes estados, que não estão indicados na FIG. 3.7, dependem de 𝜃. 

Os limites de operação do sistema das nove combinações dos parâmetros 𝐷𝑟 e 𝜃 são 

informados na FIG. 3.8. 

 

 

 

FIG. 3.8 Limite de operação do sistema C para combinações de 𝑫𝒓 e 𝜽. 

 

Pela FIG. 3.8, observa-se a distância considerável de  𝑙𝑖𝑚 = 7 7 𝑘𝑚 que o sistema FSO 

OCDMA pode operar para 𝐷𝑟 = 20 𝑐𝑚 e 𝜃 = 0 5 𝑚𝑟𝑎𝑑. Caso 𝜃 seja aumentado para 

1 5 𝑚𝑟𝑎𝑑, o  𝑙𝑖𝑚 será reduzido para 4 5 𝑘𝑚, que é um limite de operação superior a todos os 

outros estados calculados com 𝐷𝑟 diferentes. Isto indica que o limite de operação do sistema é 

mais sensível a variações de 𝐷𝑟. 

Também foi feita a análise de valores de       para valores fixos de R, conforme 

apresentado na FIG. 3.4. Só que, em vez de quaisquer valores de R, optou-se pela realização 

das análises para os valores de  𝑙𝑖𝑚, informados na FIG. 3.8. As curvas resultantes de cinco 

combinações de 𝐷𝑟 e 𝜃 para os valores fixos dos respectivos  𝑙𝑖𝑚 são ilustradas na FIG. 3.9. 
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FIG. 3.9 Valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 para combinações de 𝑫𝒓 e 𝜽 para os respectivos 𝑹𝒍𝒊𝒎. 

 

Em todas as combinações de 𝐷𝑟 e 𝜃 da FIG. 3.9, a diminuição dos valores de       para 

valores elevados de 𝐶 
2 indica o efeito da saturação da cintilação, de forma similar a 

observada na FIG. 3.4. 

A FIG. 3.10 ilustra os valores de       de cinco combinações de 𝐷𝑟 e 𝜃 para o valor fixo 

𝐶 
2 = 10−13𝑚−2/3. 

 

 

FIG. 3.10 Valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 para combinações de 𝑫𝒓 e 𝜽 e 𝑪𝒏
𝟐 = 𝟏𝟎−𝟏𝟑𝒎−𝟐/𝟑. 
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Em todos os casos, ocorre a piora abrupta da BER do sistema observada na FIG. 3.6. O 

aumento de 𝐷𝑟 de 5 para 20 𝑐𝑚 provocou, na FIG. 3.10, um deslocamento mais significativo 

do que o observado em variações de 𝜃. Isto corrobora a observação feita na FIG. 3.8 de que o 

desempenho do sistema é mais sensível a variações do diâmetro do receptor. 

A considerável melhora de desempenho do sistema devido ao aumento de 𝐷𝑟 e o desejo 

por um 𝜃 não muito baixo, para que seja diminuída a possibilidade de obstrução, indicam que 

um receptor de grande abertura é a opção mais lógica para a mitigação do impacto da 

cintilação. Isso poderá ser confirmado através da análise da atenuação equivalente. 

 

3.2. ANÁLISE DE       
 

 

O parâmetro de avaliação atenuação equivalente       
 traduz a comparação do parâmetro 

BER com e sem cintilação. Quando a atenuação equivalente vale 0 𝑑  é porque a cintilação 

não impacta o sistema e, assim,         
=      

(𝐼 = 1). Quando a cintilação se torna 

significativa,       
 assume valores superiores a 0 𝑑 . Essa característica de       

 possibilita 

uma forma mais prática de medida do fenômeno. Outro aspecto importante, além da 

praticidade, é a possibilidade de generalização dos resultados gerados a partir de um único 

mapa de BER para todo o sistema analisado. 

A atenuação equivalente global       
 foi calculada através da média geométrica das m-

ésimas atenuações equivalentes        𝑀𝑚
 obtidas a partir de diversos mapas de BER, 

conforme definido nas EQ. 2.57 e 2.58. 

 

3.2.1. GENERALIZAÇÃO 

 

Como dito anteriormente, o parâmetro         
 pode não representar adequadamente as 

características de todo o sistema avaliado. A atenuação equivalente poderá desempenhar este 

papel se uma de suas premissas básicas for confirmada: a pequena variância de seus valores 

entre diversos mapas de BER de mesmo sistema. Para que essa premissa seja verificada, os 

resultados de        𝑀𝑚
 calculados a partir de 12 mapas de BER distintos são mostrados na 

FIG. 3.11 para valores fixos de 𝐶 
2, 𝐷𝑟 e 𝜃. 
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FIG. 3.11 Marcas em ‘x’: resultados de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊 𝑴𝒎
 de 12 mapas de BER distintos do 

sistema C para 𝑪𝒏
𝟐 = 𝟏𝟎−𝟏𝟑𝒎−𝟐/𝟑, 𝑫𝒓 = 𝟏𝟎𝒄𝒎 e 𝜽 = 𝟏𝒎𝒓𝒂𝒅. Curva: atenuação 

equivalente global 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 do sistema. Reta vertical: limite de operação 𝑹𝒍𝒊𝒎 do sistema. 

 

Como predito, os valores de        𝑀𝑚
 possuem a mesma ordem de magnitude, o que 

confirma, para os estados analisados, a robustez do parâmetro de avaliação       
, 

representado pela curva da FIG. 3.11. Análises similares confirmaram que esta robustez se 

mantém consistente para outros valores de 𝐶 
2, 𝐷𝑟 e 𝜃. 

A piora abrupta do desempenho do sistema observada na FIG. 3.1 provoca uma maior 

variância entre os valores crescentes de        𝑀𝑚
 da FIG. 3.11. Porém, esta variância é 

bastante reduzida após o pico da atenuação equivalente. Ou seja, a atenuação equivalente 

global       
 será mais robusta quanto maior for a distância R. 
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3.2.2. COMPORTAMENTO GERAL DE       
 

 

Os resultados da atenuação equivalente global       
 do sistema C indicados na FIG. 3.11 

são estendidos para diferentes valores de 𝐶 
2. Os valores resultantes de       

 são apresentados 

na FIG. 3.12. 

 

 

 

FIG. 3.12 Valores de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 do sistema C com 𝑫𝒓 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 e 𝜽 = 𝟏 𝒎𝒓𝒂𝒅. 

 

A FIG. 3.12 ilustra o formato que a superfície representativa de       
 assume. Uma 

informação crucial da figura é o máximo que a cintilação pode atenuar o enlace FSO 

estudado. Observa-se que a atenuação equivalente pode ser superior a 16 𝑑 . Isto torna a 

cintilação no fenômeno que mais impacta o sistema entre todos aqueles apresentados neste 

trabalho. 

Os valores de       
 de estados próximos do seu máximo também são significativos, o que 

denota a alta influência da cintilação para diversos estados de sistema. Interessante é notar que 

este fenômeno, que por opção é muitas vezes desprezado, pode ser significativo até mesmo no 

caso de turbulência fraca do ambiente. 

Para que sejam identificados de forma precisa o valor máximo e os demais valores de 

      
, são mostradas na FIG. 3.13 as curvas de nível da FIG. 3.12. 
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FIG. 3.13 Curvas de nível de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 do sistema C com 𝑫𝒓 = 𝟏𝟎𝒄𝒎 e 𝜽 = 𝟏𝒎𝒓𝒂𝒅. 

 

A FIG. 3.13 permite estimar as faixas de valores que a atenuação equivalente pode 

assumir. Suponha que o sistema da FIG. 3.13 esteja projetado para a distância  = 3𝑘𝑚, 

então é coerente esperar valores de atenuação equivalente entre 4 e 10𝑑  aproximadamente. 

É possível identificar que o valor máximo de       
 ocorre para o estado com  = 0 8 𝑘𝑚 

e 𝐶 
2 ≅ 10−12 𝑚−2/3. O efeito da piora abrupta do desempenho do sistema é observado com a 

proximidade das curvas de nível para distâncias entre 0,5 e 1𝑘𝑚. Considerando os estados 

com 𝐶 
2 = 10−12 5 𝑚−2/3, pode-se observar que a atenuação equivalente aumenta 12 𝑑  em 

apenas 300 𝑚. Também pode ser observado que o estado com maior       
 e aqueles de maior 

distância em uma curva de nível pertencem à curva MAX. 

Apesar de não poderem ser visualizados no intervalo de valores de 𝐶 
2 da FIG. 3.13, 

outras simulações indicaram que os estados de menor distância de uma curva de nível também 

pertencem à curva MAX. Essas características observadas na FIG. 3.13 indicam que há uma 

relação intrínseca entre a inclinação da curva MAX e a distância entre as curvas de nível que 

merece ser identificada em trabalhos futuros. 

  



85 
 

3.2.3. COMPORTAMENTO PARA DIFERENTES ESTADOS 

 

De forma similar ao parâmetro         
, é importante analisar se o comportamento da 

atenuação equivalente global       
 identificado a partir da FIG. 3.12 é consistente para outros 

estados de sistema 𝑆𝑖. 

Simulações mostraram que a superfície da FIG. 3.12, que indica os valores de       
 para 

𝐷𝑟 = 10 𝑐𝑚 e 𝜃 = 0 5 𝑚𝑟𝑎𝑑, mantém o seu formato básico para outras combinações destes 

parâmetros. O que pode ser observado são efeitos de deslocamento e de mudança do valor 

máximo de       
. 

Esses efeitos podem ser identificados na FIG. 3.14, que ilustra os valores de       
 para os 

estados com 𝐷𝑟 = 5 e 20 𝑐𝑚 e 𝜃 = 1 𝑚𝑟𝑎𝑑. 

 

 

(a) 
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(b) 

FIG. 3.14 Valores de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 do sistema C com 𝜽 = 𝟏 𝒎𝒓𝒂𝒅 e (a) 𝑫𝒓 = 𝟓 𝒄𝒎 e (b) 𝑫𝒓 =

𝟐𝟎 𝒄𝒎. 

 

Optou-se por não ilustrar       
 para os estados entre 0 e 1 𝑘𝑚 da FIG. 17 (b) porque, 

nesses casos, os parâmetros a e b da EQ. 2.24 tendem ao infinito devido à insignificante 

ocorrência da cintilação, o que extrapola inclusive o método de integração proposto neste 

trabalho na Seção 2.3.2. 

Ao comparar as superfícies das FIG. 3.14, observa-se que o valor máximo de       
 é 

reduzido e deslocado. A explicação destes dois efeitos requer a análise mais precisa dos 

valores de       
. Para isso, são ilustradas, na FIG. 3.15, as curvas de nível de       

 da FIG. 

3.14 para diferentes valores de 𝐷𝑟. 
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FIG. 3.15 Curvas de nível de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 do sistema C com 𝜽 = 𝟏 𝒎𝒓𝒂𝒅 e (a) 𝑫𝒓 = 𝟓 𝒄𝒎 e 

(b) 𝑫𝒓 = 𝟐𝟎 𝒄𝒎. 

 

A comparação entre as FIG. 3.15 (a) e (b) mostra que variações de 𝐷𝑟 provocam ambos 

os efeitos de deslocamento e diminuição do valor máximo de       
. O aumento de 𝐷𝑟 = 5 

para 20 𝑐𝑚 provocou uma diminuição do valor máximo de       
 de 1 7 𝑑 . Isto corrobora a 

observação feita na FIG. 3.10, que identificou que o aumento do parâmetro 𝐷𝑟, fundamental 

na modelagem da cintilação, reduz a atenuação equivalente. A consequência imediata é o 

aumento do respectivo limite de operação do sistema  𝑙𝑖𝑚, conforme identificado na FIG. 3.6. 

O estado do valor máximo de       
 foi deslocado de  = 0 5 para 1 7 𝑘𝑚 e 𝐶 

2 = 10−12 

para 10−12 4 𝑚−2/3. Esse deslocamento ocorre porque com um maior 𝐷𝑟 os efeitos da 

cintilação são diminuídos comparativamente. Ou seja, são necessárias distâncias maiores para 

que seja exercido efeito similar da cintilação. Por sua vez, um R maior provoca a saturação da 

cintilação para valores cada vez menores de 𝐶 
2. O que explica o comportamento da curva 

MAX que contém o máximo       
. Além disso, essa curva é deslocada para variações de 𝐷𝑟, 

conforme explicado na FIG. 3.7. 
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Por fim, ressalta-se que, embora as curvas de nível estejam mais espaçadas no domínio de 

R e 𝐶 
2 para 𝐷𝑟 = 20 𝑐𝑚 da FIG. 3.15 (b), essa maior extensão está direcionada para a região 

com valores elevados de R, o que mitiga a respectiva redução esperada de  𝑙𝑖𝑚 diante da 

cintilação. 

No caso de variações de 𝜃, a curva MAX não se desloca e, por isso, o efeito de 

deslocamento deve ser menos pronunciado. A FIG. 3.16 (a) e (b) mostra os valores de       
 

para 𝐷𝑟 = 5 𝑐𝑚 e 𝜃 = 0 5 e 1 5 𝑚𝑟𝑎𝑑, respectivamente. Esta pode ser comparada à FIG. 

3.15 (a), de parâmetro 𝜃 = 1 𝑚𝑟𝑎𝑑, para exemplificar como       
 se comporta para variações 

de 𝜃. 

 

 

 

FIG. 3.16 Curvas de nível de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 do sistema C com 𝑫𝒓 = 𝟓 𝒄𝒎 e (a) 𝜽 = 𝟎 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅 e 

(b) 𝜽 = 𝟏 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅. 

 

A comparação entre as FIG. 3.15 (a) e 3.19 indica que o deslocamento do valor máximo 

de       
 para variações de 𝜃 realmente foi menor do que as variações de 𝐷𝑟 vistas na FIG. 

3.15. O maior efeito identificado foi a diminuição do valor máximo de       
 para o aumento 

de 𝜃, que foi de 1 7 𝑑  do estado 𝜃 = 0 5 para 1 5 𝑚𝑟𝑎𝑑. O aumento de 𝜃 provocou a 
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diminuição da cintilação, ou seja, aumentar 𝜃 resultou na redução do valor máximo e da 

extensão de       
 para o domínio de R e 𝐶 

2 estudado, conforme observado na FIG. 3.16 (b). 

A explicação disso é a interação da cintilação com os outros fenômenos atmosféricos, 

mencionada na FIG. 3.6. O aumento de 𝜃 intensifica o fenômeno da atenuação geométrica, o 

que provoca a diminuição da contribuição da cintilação. Então, quando o ângulo de 

divergência aumenta a atenuação geométrica aumenta e, por sua vez, a atenuação equivalente 

da cintilação diminui. No balanço, o aumento da primeira supera a diminuição da segunda 

provocando a piora do desempenho observada da FIG. 3.7. 

Esta relação entre       
 e 𝜃 pode ser novamente observada na FIG. 3.17, que ilustra os 

valores de       
 para os estados com 𝐷𝑟 = 20 𝑐𝑚 e 𝜃 = 0 5 e 1 5 𝑚𝑟𝑎𝑑 e que pode ser 

comparada à FIG. 3.15 (b). 

 

 

 

FIG. 3.17 Curvas de nível de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 do sistema C com 𝑫𝒓 = 𝟐𝟎 𝒄𝒎 e (a) 𝜽 = 𝟎 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅 e 

(b) 𝜽 = 𝟏 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅. 
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Na FIG. 3.17, é possível observar que tanto o valor máximo quanto a extensão de       
 

no domínio de R e 𝐶 
2 estudado são menores no caso do maior 𝜃 = 1 5 𝑚𝑟𝑎𝑑 da FIG. 3.17 

(b). Assim, conclui-se que, caso o principal objetivo seja diminuir a influência da cintilação, 

deve-se aumentar 𝜃 e 𝐷𝑟. A contrapartida é que o aumento de 𝜃 intensificará a atenuação 

geométrica que impactará de forma significativa o desempenho do sistema. Desta forma, a 

escolha mais eficiente parece ser somente a utilização de 𝐷𝑟 elevado, onde 20 𝑐𝑚 é a melhor 

opção de mercado. 

 

3.3. COMPORTAMENTO PARA DIFERENTES SISTEMAS 

 

A análise anterior do comportamento de         
 se baseou unicamente no mapa de BER 

do sistema C ilustrado na FIG. 2.26. É importante confirmar se os valores de         
 de 

outros sistemas possuem comportamento similar àquele já estudado. 

 

3.3.1. SISTEMAS ASSINTÓTICOS 

 

Os valores de         
 de um sistema serão determinados pelo formato que a sua função 

mapa de BER venha assumir. Os dois sistemas OCDMA analisados neste trabalho (B e C) 

possuem mapas de BER de formato similares, como pode ser observado nas FIG. 2.26 e 2.28. 

Ambos são duplamente assintóticos, conforme analisado na FIG. 2.28. Por isso, é coerente a 

hipótese de que o comportamento de         
 do sistema B terá o mesmo comportamento de 

        
 do sistema C, analisado na Seção 3.1. Para que isso seja confirmado, são 

apresentados na FIG. 3.18 os resultados de         
 do sistema B para diferentes valores de R 

e 𝐶 
2 com 𝐷𝑟 = 10 𝑐𝑚 e 𝜃 = 1 5 𝑚𝑟𝑎𝑑. 
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FIG. 3.18 Superfícies: superior, valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 do sistema B com 𝑫𝒓 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 e 

𝜽 = 𝟏 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅; inferior, BER sem a cintilação. Curva: 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 = 𝟏𝟎−𝟗. 

 

As superfícies superior e inferior indicam, respectivamente, os valores do parâmetro de 

avaliação BER com e sem a consideração da cintilação de cada estado de sistema 𝑆𝑖. A curva 

da FIG. 3.18 indica os valores      = 10−9 limitante do desempenho do sistema. Esta 

curva está mostrada na FIG 3.22. 

 

 

FIG. 3.19 Curvas de nível da superfície superior da FIG. 3.18, limites de operação 𝑹𝒍𝒊𝒎 e 

curva MAX. 
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A curva      = 10−9 delimita a região de operação do sistema B em uma distância de 

 𝑙𝑖𝑚 = 1 63 𝑘𝑚, que representa uma redução de 1 38 𝑘𝑚 ou 46% caso a cintilação não fosse 

considerada. Para efeito de comparação, simulações adicionais indicaram que o sistema C 

apresentou uma redução de 54% do  𝑙𝑖𝑚, para o mesmo estado 𝑆𝑖. A forma da curva limitante 

da região de operação também é similar àquela vista na FIG. 3.1. 

Na realidade, as simulações mostraram que todas as características associadas aos valores 

de         
 do sistema C, como os efeitos da teoria assintótica e do comportamento do mapa 

de BER identificados nas FIG. 3.4 e 3.7, também ocorrem com o sistema B. A diferença se 

encontra apenas na intensidade dos valores gerados, por isto não foram apresentados. 

Também pode ser identificada na FIG 3.22 a presença da curva MAX. E esta é idêntica 

àquela anteriormente identificada na FIG. 3.2. Isso ocorre porque ambas as figuras utilizaram 

o mesmo valor de 𝐷𝑟 = 10 𝑐𝑚. Isto informa que a posição da curva MAX é dependente 

somente do perfil de cintilação. Não havendo qualquer dependência com o sistema avaliado. 

Esta informação abre uma possibilidade promissora. Como as atenuações equivalentes 

observadas nas FIG. 3.14 a 3.20 estão intimamente ligadas à curva MAX e esta depende 

apenas da modelagem de cintilação empregada, existe a possiblidade de que       
 possa ser 

calculado sem o conhecimento preciso do mapa de BER do sistema de interesse, o que 

merecerá novos estudos em trabalhos futuros. 

A robustez de       
 pode ser verificada novamente através dos resultados de        𝑀𝑚

 

calculados a partir de 5 mapas de BER distintos para valores fixos de 𝐶 
2, 𝐷𝑟 e 𝜃. 
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FIG. 3.20 Marcas em ‘x’: resultados de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊 𝑴𝒎
 de 5 mapas de BER distintos do sistema 

B para 𝑪𝒏
𝟐 = 𝟏𝟎−𝟏𝟑𝒎−𝟐/𝟑, 𝑫𝒓 = 𝟏𝟎𝒄𝒎 e 𝜽 = 𝟏 𝟓𝒎𝒓𝒂𝒅. Curva: valores de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊

 do 

sistema B. Reta vertical: limite de operação 𝑹𝒍𝒊𝒎 do sistema. 

 

Novamente, pode ser observado que os valores de        𝑀𝑚
 mantêm a mesma ordem de 

magnitude, o que indica a robustez do parâmetro       
. 

Os valores de       
 do sistema B e suas respectivas curvas de nível podem ser 

visualizados na FIG. 3.21. 

 

(a) 
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(b) 

 

FIG. 3.21 (a) Valores de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 e (b) respectivas curvas de nível do sistema B com 

𝑫𝒓 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎 e 𝜽 = 𝟏 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅. 

 

A FIG. 3.21 informa o valor máximo de atenuação equivalente do sistema B de 5 76 𝑑 , 

que é 9 6 𝑑  menor do que o obtido através de simulações do sistema C para os mesmos 

valores de 𝐷𝑟 e 𝜃. Este valor é menor porque o sistema B naturalmente não possui um elevado 

valor de BER. Assim, é necessária uma menor atenuação equivalente de cintilação para que 

ocorra a mesma piora do desempenho do sistema C. 

Para que se possa comparar, então, de forma mais consistente o impacto que a cintilação 

provoca nos sistemas, pode-se analisar, no lugar de       
, o valor de redução do limite de 

operação  𝑙𝑖𝑚 com a cintilação. As reduções percentuais próximas do  𝑙𝑖𝑚 dos sistemas B e 

C, conforme informado na explicação da FIG. 3.19, indicam que ambos foram impactados 

relativamente de forma similar, apesar dos diferentes valores de atenuação equivalente. 

Isto indica que a análise do sistema através do parâmetro de avaliação       
 deve vir 

sempre acompanhada do estudo das características do sistema. Ou seja, o mais indicado nessa 

espécie de análise é o uso conjunto dos dois parâmetros de avaliação propostos,         
 e 

      
. 

 

3.3.2. SISTEMAS NÃO ASSINTÓTICOS 

 

A FIG. 2.29 mostrou o mapa de BER do sistema A, que foi definido como um enlace 

simples de um só usuário e, assim, não multiplexado. Este mapa de BER difere dos mapas dos 

sistemas OCDMA avaliados neste trabalho por não possuir o trecho assintótico inferior 
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ilustrado na FIG. 2.28. Isto indica que, para este sistema, há uma distância em que a BER 

piora de forma extremamente abrupta. Esse é um caso extremo que permite verificar a 

eficiência dos cálculos propostos dos parâmetros de avaliação. 

Os valores de         
 do sistema A são mostrados na FIG. 3.22 para os valores 𝐷𝑟 =

20 𝑐𝑚 e 𝜃 = 0 5 𝑚𝑟𝑎𝑑. Os valores extremamente baixos de BER são uma idealização 

matemática decorrente da técnica matemática de estimativa deste parâmetro, conforme 

mencionado na Seção 2.4.3. 

 

 

 

FIG. 3.22 Superfícies: superior, valores de 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 do sistema A com 𝑫𝒓 = 𝟐𝟎 𝒄𝒎 e 

𝜽 = 𝟎 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅; inferior, BER sem a cintilação. Curva: 𝑩𝑬𝑹𝒔𝒄 = 𝟏𝟎−𝟗. 

 

A superfície inferior da FIG. 3.22 indica a BER do sistema sem a influência da cintilação. 

Conforme previsto através do respectivo mapa de BER, o sistema sem a cintilação sai de uma 

situação de elevado para uma situação de baixo desempenho com o aumento de R de 2 𝑘𝑚. 

Isto porque foi analisada a combinação de 𝐷𝑟 e 𝜃 que oferece o melhor desempenho para o 

sistema. Para outras combinações de 𝐷𝑟 e 𝜃, a piora abrupta do desempenho ocorre em 

intervalos ainda menores de R. 

Porém, a superfície superior da FIG. 3.22 indica que a cintilação limita o elevado 

desempenho do sistema. Observa-se que, para valores elevados de 𝐶 
2, a BER não tende a 0, 
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se estabilizando em      > 10−20. Na verdade, o comportamento de       
 não destoa muito 

do observado nos outros sistemas estudados, conforme pode ser observado na FIG. 3.23. 

 

 

 

 

FIG. 3.23 (a) Valores de 𝑳𝒔𝒄 𝑺𝒊
 e (b) respectivas curvas de nível do sistema A com 

𝑫𝒓 = 𝟐𝟎 𝒄𝒎 e 𝜽 = 𝟎 𝟓 𝒎𝒓𝒂𝒅. 

 

A FIG. 3.23 aparentemente mostra diferenças entre as curvas de nível do sistema A e as 

dos sistemas B e C. Entretanto, essas diferenças se devem apenas à impossibilidade de 

simular os valores de       
 para distâncias inferiores a 1 5 𝑘𝑚. Isto ocorre porque, nestes 

estados, o mapa de BER tende a infinito, o que limitou as simulações. 
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4. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste trabalho, foi feita a análise do impacto do fenômeno atmosférico da cintilação para 

qualquer regime de turbulência sobre o desempenho de sistemas de comunicações FSO. O 

método empregado na análise foi a combinação de técnicas de modelagem da irradiância de 

feixes ópticos sobre o efeito da cintilação com simulações computacionais de sistemas FSO. A 

avaliação proposta optou por utilizar a modelagem gama-gama da irradiância, mais adequada 

para o regime de turbulência forte, e por simular sistemas FSO de multiplexação OCDMA, 

que possibilitam maior confiabilidade e segurança contra espionagem exigidas pela guerra 

eletrônica. 

Inicialmente, foi feito o estudo dos elementos constituintes de um sistema FSO, o que 

inclui a caracterização de feixes ópticos e como estes são afetados pelo transmissor, receptor 

e, principalmente, pelo canal de propagação. Para isto, considerou-se a modelagem dos 

fenômenos de absorção e espalhamento atmosféricos, causadores da atenuação atmosférica, 

dos fenômenos de divergência e geometria de captação, causadores da atenuação geométrica, 

e da turbulência atmosférica que, por sua vez, provoca os fenômenos beam wander, beam 

spreading e cintilação dos feixes ópticos. 

Este trabalho propôs ferramentas para a mensuração do impacto do fenômeno da 

cintilação como o conceito de estado de sistemas, que traduz de forma prática as importantes 

variáveis dos parâmetros dos sistemas estudados, e os parâmetros de avaliação, que indicam 

como a disponibilidade e desempenho dos sistemas são afetados diante do fenômeno. Como 

parâmetro de avaliação, foram utilizadas a taxa de erro de bits (BER) e a atenuação 

equivalente da cintilação, que foi desenvolvida neste trabalho. 

O método proposto de cálculo da BER utiliza os resultados do desempenho de sistemas 

FSO para diferentes valores de potência captada pelo receptor e os combina com a 

distribuição de densidade de probabilidade (FDP) da irradiância com a ocorrência do 

fenômeno da cintilação. Este método foi elaborado de tal forma que este pudesse ser aplicado 

a qualquer outro sistema a ser avaliado. 

A modelagem da FDP exigiu um estudo aprofundado da caracterização da cintilação 

possibilitada com o uso da teoria modificada de Rytov. Entre as diversas distribuições 

elaboradas a partir desta teoria, optou-se pela utilização da distribuição gama-gama da 

irradiância no receptor devido à sua adequação aos regimes de turbulência forte. Os cálculos 
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dessa FDP foram comparados à distribuição log-normal, restrita ao regime de turbulência 

fraca, e corroborados com os resultados da literatura. 

Por causa da sua complexidade, este trabalho elaborou o método da integração para o 

cálculo da distribuição gama-gama. Este método fez uso de técnicas matemáticas para o 

cálculo preciso de funções exponenciais, gama e Bessel 𝐾𝑣 com fatores de imensa ordem de 

grandeza. A alta precisão do método foi medida e confirmada a partir do cálculo do erro em 

torno de 10−10. Como o método da integração exige um maior tempo de processamento para 

o seu cálculo, foram elaboradas também técnicas de armazenamento e leitura das FDP geradas 

para cada estado de sistema estudado. 

O desempenho de sistemas FSO para diferentes valores de potência captada pelo receptor 

foi simulado através do programa OptiSystem da empresa Optiwave Corporation Inc. Optou-

se pelo estudo de sistemas FSO de múltiplos usuários com multiplexação OCDMA de códigos 

temporais e de códigos temporais e espectrais. Como referência, também foi analisado um 

sistema simplificado de um único usuário. 

Os resultados das simulações combinados às técnicas de análise dos fenômenos de 

atenuação atmosférica e geométrica e da modelagem gama-gama da cintilação possibilitaram 

o cálculo da BER, proposta neste trabalho como parâmetro de avaliação. 

Também foi proposto o conceito de atenuação equivalente da cintilação para atuar como 

um segundo parâmetro de avaliação, que é decorrente da relação entre a BER calculada com a 

cintilação e os resultados das simulações do programa OptiSystem. A atenuação equivalente 

mostrou-se um parâmetro de avaliação mais prático e mais representativo das respostas dos 

sistemas estudados. 

As análises realizadas permitiram visualizar a redução de desempenho sofrida por um 

sistema FSO diante do fenômeno da cintilação em regimes de turbulência fraca a forte. Foi 

mostrado que a diminuição do limite de operação do sistema pode ser superior a 3 𝑘𝑚. O que 

mostrou o elevado impacto que o fenômeno pode provocar neste sistema de comunicações. 

Ao contrário das atenuações atmosférica e geométrica que crescem suavemente com a 

distância, a cintilação apresentou o comportamento de abrupta piora do desempenho do 

sistema em distâncias relativamente curtas. 

Este trabalho identificou que os valores dos estados com máximo impacto para uma 

distância definida possuem características específicas. Estes valores, que este trabalho 

representou através da nomeada curva MAX, permitem identificar o comportamento dos 

valores de BER que podem ser estendidos a quaisquer estados de sistema. 
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Quando a análise foi feita para elevados valores de distância e regimes de turbulência, foi 

identificado o efeito que a teoria assintótica provoca nos valores de BER. Para uma distância 

qualquer, a teoria prevista na caracterização da cintilação prevê que aumentos extremos da 

turbulência provocam, a partir de um ponto, a melhora do desempenho do sistema. Esses 

resultados estão coerentes com a previsão de saturação da cintilação para regimes de 

turbulência forte. A análise também mostrou que o impacto da cintilação diminui para 

elevadas distâncias. Por sua vez, foi identificado que este menor impacto se explica pelo 

aumento dos efeitos dos demais fenômenos atmosféricos sobre o sistema e pelas 

características deste. 

Foi analisado como o desempenho do sistema se comporta para diferentes valores de 

diâmetro de abertura do receptor e ângulo de divergência. Ambos os parâmetros mostraram 

significativa influência nos resultados de BER obtidos. Porém, a escolha de receptores de 

elevada abertura se mostrou mais eficiente do que a busca por transmissores de baixo ângulo 

de divergência. A análise proposta permitiu a estimação dos limites de operação do sistema 

para as combinações destes parâmetros. 

Foi feita a análise do parâmetro de avaliação atenuação equivalente, proposto neste 

trabalho. A sua robustez como um parâmetro representativo de todo um sistema FSO foi 

confirmada através da comparação dos valores gerados a partir de diversas simulações. Os 

resultados mostraram que características das curvas de nível do parâmetro, como o seu valor 

máximo, estão relacionadas com a respectiva curva MAX, o que indica a importância de 

estudos mais aprofundados desta curva em trabalhos futuros. 

A atenuação equivalente da cintilação foi superior a 17 𝑑  em alguns casos. Por sua vez, 

foi identificado que este valor é dependente das características do sistema estudado e não deve 

ser entendido como uma referência absoluta na aplicação de outros sistemas FSO. Por sua 

vez, foram identificadas relações sólidas do comportamento do parâmetro diante das 

variações da abertura do receptor e do ângulo de divergência. 

O aumento da abertura do receptor causa diminuição do valor máximo e aumento na 

extensão da atenuação equivalente para o domínio dos parâmetros de sistema avaliados. 

Porém, essa extensão ocorre para distâncias superiores à região de operação, o que indica na 

verdade a melhora do desempenho do sistema. Por sua vez, o ângulo de divergência causa 

resultados opostos. De forma não intuitiva, o aumento do ângulo de divergência resulta na 

diminuição da atenuação equivalente. Isto ocorre porque a maior abertura do feixe provoca o 

aumento da atenuação geométrica que, por sua vez, acarreta a menor contribuição dos efeitos 
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da cintilação. Entretanto, a diminuição da atenuação equivalente da cintilação não se traduz na 

melhora do desempenho do sistema, porque o aumento da atenuação geométrica é mais 

significativo. 

O estudo combinado dos parâmetros de avaliação permitiu compreender o 

comportamento e identificar o considerável impacto da cintilação sobre sistemas FSO. Por 

sua vez, os limites de operação simulados mostraram que estes sistemas mantêm a sua 

viabilidade operacional inclusive em regime de turbulência forte. A opção comercial por 

receptores de grande abertura se confirmou como um eficiente e prático método de mitigação 

do fenômeno estudado. Análises adicionais em outros sistemas FSO confirmaram a robustez 

de todo o método de avaliação proposto. 

As análises e conclusões deste trabalho podem ser ampliadas em trabalhos futuros através 

da modelagem do comportamento da curva MAX e como esta pode ajudar a deduzir de forma 

direta a atenuação equivalente da cintilação de um sistema FSO qualquer. Estudos mais 

aprofundados podem analisar a cintilação com a consideração dos efeitos de escala interna e 

externa da turbulência. Além disso, o método de avaliação proposto pode ser utilizado para a 

avalição de outros fenômenos decorrentes da turbulência atmosférica, como o beam spreading 

e o beam wander. Por fim, pode-se, também, sugerir a montagem de um enlace FSO e a 

comparação com os resultados simulados neste trabalho. 
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